
blad 1887q2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 9 NOVEMBER 1887 
 Hoogersmilde, 8 Nov. Niet dikwijls zal men een predikant met grooter leedwezen uit eene gemeente 

zien vertrekken, dan de ingezetenen van Hoogersmilde gevoelen, bij het heengaan van ds. W. 

Meijeringh. Zij vertrek naar Pekela wordt door velen innig en diep betreurd. het is niet alleen, dat 

velen door ’t verlies van ds. Meijeringh zich onaangenaam gestemd voelen, omdat men vooruit ziet, 

dat men nu te Hoogersmilde in vele jaren waarschijnlijk geen predikant weer zal krijgen; - neen! men 

mist de persoonlijken omgang van den vertrokken vriend en leeraar. Men gevoelt, dat een braaf man 

met een achtenswaardig gezin ons heeft verlaten. Zelfs van de enkele modernen alhier, die zich 

overigens met de leerstellingen van ds. M. niet kunnen vereenigen, hoorden we er sommigen zeggen:  

“hij is een edel mensch!” 

Toen hij Zondag l.l. zijne afscheidsrede hield, naar aanleiding van een woord, dat men leest uit Hand. 

20 vs. 36b, maakte zijne eenvoudige voordracht diepen indruk op de talrijke hoorders en velen was 

het aan te zien, dat ze gevoelden: wij verliezen in M. zooveel, voor onze zondagscholen, 

vereenigingen, uwe bezoeken bij de kranken en in de sterfhuizen. – En onze armen? ….. neen, wij 

willen den goeden en nederigen man niet verder onzen dank brengen en lof toe zwaaien, want wij 

weten hoe afkeerig hij is van ’t ontvangen van openbaren lof. 

Van harte hopen wij, - en we zijn er zeker van, dat de geheele gemeente daarmede zal instemmen, dat 

het ds. Meijeringh op zijn nieuwe standplaats wel moge gaan, en dat zijn woord en werk ten zegen 

voor de gemeente zijn moge. 

 

Smilde, 8 Nov. Naar we vernemen is de heer A. Huizing alhier benoemd tot onderwijzer aan de Chr. 

Nat. School te Schettens. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 1887 
 

Ingezonden stuk. 

VRAAG. 

Namens de onderteekenaren van een adres aan den Raad der gemeente Smilde wensch ik te vragen: 

moet hetzelve in eene raadsvergadering worden ter tafel gebracht, of kan het stilzwijgend in de 

snippermand worden gestopt? Zoo niet – waarom wordt dan het rekwest niet behandeld, behelzende 

eenige inlichtingen en vragen omtrent den architect, en sedert de indiening waarvan reeds twee 

raadsvergaderingen zijn gehouden? Ik zelf heb het bij den secretaris Kooger ingediend, die mij zeide, 

dat het goed was, dat ik het daar afgaf. 

Ik doe bovengenoemde vraag, omdat mij wenschten te  weten, waarom geen advies op ons adres 

kwam. 

De redactie dezer courant mijn dank betuigende voor de plaatsing dezer regelen, noem ik mij 

 H.Eds. dw. dienaar, 

Smilde.          B. Bos. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 14 NOVEMBER 1887 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 NOVEMBER 1887 
 

Publieke Verkooping 

te Smilde. 

Op Zaterdag 12 Nov. 1887, 

des middags te 2 uur, bij het Logement van de Weduwe HOMAN te Smilde, zullen door den Notaris J. 

VEENHOVEN te Smilde, ten verzoeke van R. DE WIT te Veendam en H.J. MOES te Smilde, publieke 

worden verkocht: 

EEN AANTAL 

groote en kleine Varkens. 

Protestantenbond- Smilde. 

OPENBARE VERGADERING op Woensdag 16 Nov., des avonds 7 uur, in DE NIEUWE VEENHOOP. 

Spreker: de Heer G.Th. Gerritzen te Rolde. 

Toegang voor niet-Leden 25 cent. 


