
 

 

blad 1871h 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 MAART 1871 
 
+ Kloosterveen en Hijkersmilde, 3 Maart. Hedenavond had de stemming voor 5 kerkvoogden 

plaats. Er waren uitgebragt 157 stemmen; van onwaarde waren 2 briefjes. De heer C.L. IJzendijke is 

met 97 gekozen, terwijl verder op de volgende heeren werden uitgebragt: J. Roemer 75, E. de Vries 

70, B.J. Homan 68, J.H. Kijmmell 66, E. Punter 64, C. de Jonge 61, K. Fernhout 55, F. Ossel 50, P. 

Zwiers 17, O. Bruins 27 en nog op andere personen van 8 tot 1 stem. Er moet alzoo, ingevolge art. 6 

van het reglement, tusschen de acht eerstgemelde heeren een herstemming plaats hebben. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Gister heeft men de eerste proef genomen met het nieuwe reglement op de kerkelijke goederen en 

fondsen alhier, die boven alle verwachting heeft voldaan. Van de p.m. 200 kiezers zijn 157 

opgekomen. Wel een doorslaand bewijs, dat de gemeente prijs stelt op haar regt om zelve de 

kerkvoogden te kiezen. De liberale en orthodoxe partijen stonden als naar gewoonte ferm tegenover 

elkaar - de vleesch-noch-visch-partij had zich uiteraard aan de zijde der liberalen geschaard. De 

uitslag toonde, dat hare berekening slim was geweest, daar zij hun hoofdman zegevierend uit de 

stembus zagen komen, terwijl het bleek dat de liberalen zelve nog een weinig geduld moeten hebben. 

Smilde, 4 Maart 1871 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 MAART 1871 
 
Op den 24 Febr. trof ons een zware slag door het overlijden van ons zoontje DOUWE. Den 1 Maart 

werd die door een tweede achtervolgd, door het overlijden van ons zoontje JACOB, maar nog een 

grooter slag trof mij op den 5 Maart door het afsterven van mijn geliefde Echtgenoot JANTJE 

ALBERTS, in den ouderdom van 41 jaar en 6 maanden, na een gelukkige echt van 19½ jaar, mij 

nalatende 3 kinderen, te jong om hun zwaar verlies te kunnen beseffen. 

Smilde den 6 Maart 1871.       JOCHUM BOXMA. 

Dienende deze tot algemeene kennisgeving. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 8 MAART 1871 
 
De ondergeteekende brengt hartelijk DANK aan de Lidmaten der HERVORMDE GEMEENTE te 

SMILDE, die hem benoemden tot Kerkvoogd, maar voelt zich verpligt die betrekking niet aan te 

nemen. 

Volgens zijne overtuiging kan hij onder het “vrije beheer”, nu aangenomen, en waarin velen berusten, 

omdat het betere niet te verkrijgen was, niet met vrucht werkzaam zijn en daarom kan hij in dezen 

aan ’t vertrouwen der bedoelde Lidmaten niet beantwoorden. 

Smilde, 7 Maart 1871        C.L. IJZENDIJKE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 MAART 1871 
 
+ Smilde, 7 Maart. Met het leggen van de nieuwe brug over de Suermondtswijk is men druk bezig. 

Naar men verneemt, zal ook binnen weinige weken over de Eekhoutswijk een dergelijke brug gelegd 

worden. Het ware te wenschen, dat de onderhoudpligtigen van bruggen en draaien over de hoofdvaart 

denzelfden weg volgden. 


