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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 10 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 8 Jan. Mogt onze waardige predikant de WelEerw. Zeergel. heer H. Doorenbos, voor vier 

jaren zijne vijftigjarige Evangelie-bediening vieren, heden herdacht Z.W.Ew. in korte trekken zijn vijf 

en veertig jarige bediening in deze gemeente. – Wordt er dikwijls in de nieuwsbladen melding 

gemaakt van buitengewone lichaams- of zielskrachten op hoogen ouderdom, de heer Doorenbos bezit 

beide in hooge mate. Op  zes en zeventig en een half jarigen leeftijd predikt hij ’s Zondags driemaal, 

ook als er nachtmaals-viering is, en houdt daarenboven nog 4 à 5 catechisatien in de week, alles met 

jeugdig vuur. 

Mogten we ons nog lang in ’t bezit van den waardigen en onvermoeiden Evangeliedienaar verheugen! 

God geve zulks! – Als eene bijzonderheid vermelden we hier nog bij, dat de zwager van den heer 

Doorenbos, Ds. P. Manden, predikant te Wilp, (Gelderland) juist heden zijne 50jarige Evangelie-

bediening en tevens zijn 50jarig huwelijksfeest viert. 

Te Huur 

tegen 1 Mei a.s.: een HUIS, geheel of gedeeltelijk, staande te Smilde in de nabijheid der Wittewijk, 

straatwegzijde, voor ruim 20 jaren nieuw gebouwd, voorzien van vele GERIJFLIJKHEDEN, en waarin 

gedurende genoemden tijd met goed succes een KRUIDENIERSWINKEL is uitgeoefend. Te bevragen 

met franco brieven bij den bewoner en eigenaar K. POT. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 8 Jan. Heden vierde de heer Hijman van Kommer het 30jarig jubilé  zijner betrekking als 

koster bij de Israëlitische gemeente alhier. De Kerkeraad en de geachte onderwijzer S.J. Klein, 

opzettelijk daarbij uitgenoodigd, vervoegden zich bij den jubilaris; door den heer Klein werd eene 

sierlijke rede uitgesproken, waarin Z.Ed. ’s mans verdiensten schetste en vooral dáárop wees, dat 

ijverige pligtsbetrachting door ieder weldenkend mensch gewaardeerd en op prijs wordt gesteld. 

Vervolgens bragt Z.Ed. hulde aan ’t Bestuur, dat altijd op eene zoo uitstekende wijze de belangen 

zijner ambtenaren zocht te bevorderen, waarvan spreker zelf de duidelijkste bewijzen ondervond, en 

dat het, zoo voortgaande, gewis door God gezegend en door de menschen geëerd zal worden. 

Eindelijk wenschte hij den jubilaris geluk en nog vele jaren levens, tot sieraad deze gemeente in ’t 

algemeen en tot geluk zijner familie in ’t bijzonder. 

Door den voorzitter werd hem nu, namens den Kerkeraad, als blijk zijner achting een geschenk in geld 

overhandigd, en bleef men in gulle vreugde tot laat in den avond bij elkander. 

Heden overleed, na  een langdurig lijden, onze geliefde Echtgenoot J.W. DIETERS-DIPHOORN. 

Smilde, 8 Januarij 1865        R. DIETERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 JANUARIJ 1865 
 

Tegen primo Mei 

wordt verlangd; een VROUWELIJKE DIENSTBODE, bekwaam, om in een klein gezin als 

HUISHOUDSTER werkzaam te zijn en de MELKERIJ van eene kleine Boerderij waar te nemen: - Zij, die 

goede getuigschriften kunnen overleggen en tusschen de 30 en 40 jaren oud zijn, zullen in aanmerking 

komen. – Adres met franco brieven of in persoon bij A. BOXEN, Landbouwer te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 JANUARIJ 1865 
 
+ Smilde, 14 Jan. Werd den onderwijzer Meijeringh, directeur van ’t zanggezelschap ‘Oefening’, voor 

ruim een jaar, door de leden een fraaije schildpadden sigarenkoker met zilver beslag vereerd, heden 

avond werd zijn vrouw zeer verrast door het ontvangen van een extra fraaije flacon met net bewerkt 

zilver omkleed. 


