
blad 1890i3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 MAART 1890 

 -vervolg van blad 1890i2 

Art. 30 van het reglement van 23 Februari 1871 luidt aldus: 

“Over de ingebrachte bezwaren wordt beslist in eene gecombineerde vergadering van kerkvoogden 

en notabelen en het kohier opnieuw acht dagen ter visie gelegd. 

Van de gevallen beslissing kan de doleerende zich beroepen op de commissie voor kwestieuse zaken. 

Acht dagen nadat deze uitspraak gedaan heeft wordt het kohier definitief door kerkvoogden 

vastgesteld.” 

De andere voorstellen tot wijziging zijn van meer ondergeschikt belang, o. a.  dat art. 5 omtrent de 

lijst van stembevoegdheid worde herzien. 

Men twijfelt niet, of het college van kerkvoogden en notabelen zal gaarne medewerken deze 

verbeteringen zoo spoedig mogelijk aan het oordeel van de leden der gemeente te onderwerpen, daar 

de schijn (laat staan het wezen) van eigenbelang geheel wordt weggenomen en aan willekeur niet 

meer gedacht kan worden. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 25 MAART 1890 

 Smilde, 24 Maart. Naar we vernemen, zal waarschijnlijk binnenkort de heer Domela Nieuwenhuis 

optreden in het hotel ”De Nieuwe Veenhoop”. 

 

Smilde, 23 Maart. Als een bewijs, dat hier ook best vee wordt aangefokt, kan dienen, dat door den 

veehandelaar H. van Dam van den heer E.J. Tonckens alhier een buitengewoon zware stier is 

aangekocht voor de enorme som van f 305. 

Worden gevraagd, om met Mei a.s. of eerder in dienst te treden, 

2 Schoenmakersknechten 

bij D. HOGEWIND te Smilde. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

Het heeft mij verkwikt, dat er eindelijk één in deze kerkelijke gemeente is opgestaan, die, op 

administratie kerkelijk gebied, de belangen der gemeente zich schijnt aan te trekken. 

Vergun mij, m. d. r., dat ik dien onbekende wijs op art. 41 van het reglement op het beheer der 

kerkelijk goederen en fondsen dezer gemeente van 20 Januari 1887 en vergelijkt men dat art. met art. 

41 van het reglement van 23 Februari 1871, dan zal men ontwaren, dat de 2e alinea in eerstgenoemd 

reglement geheel verdwenen is, die aldus luidde: 

“Gecombineerde vergaderingen van kerkvoogden en notabelen zijn openbaar; 

plaats en tijd worden vooraf bekend gemaakt”. 

M. de .r., ik noem dat een bepaling van goud en die is zeker, bij de wijziging van het reglement, 

ongemerkt verloren geraakt. 

Ik hoop, dat deze bij de wijziging van het reglement door dit collegie in dankbaarheid weder zal 

worden opgenomen. 

Voorloopig mijnen dank.         J. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 24 Maart 1890. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 MAART 1890 

 
Smilde, 25 Maart. In hare jongste vergadering besloot de “Liberale Kiesvereeniging” alhier den heer 

mr. H. Smeenge, lid van de Tweede Kamer, uit te noodigen om in eene openbare vergadering der 

kiesvereeniging als spreker op te treden. Naar we van goede zijde vernemen, heeft de heer S. zijne 

komst toegezegd. 


