
KERK EN SCHOOL BENOEMINGEN ENZ 

Kerkelijke verkiezingen 

Stemgerechtigde manslidmaten der Ned Herv gemeente 

meente van Wanswerd en Jislum hebben hedenmiddag 

dag de twee periodiek altredende notabelen de 

heeren P Staal voor Wanswerd en A Pot voor Jislum 

lum herkozen 

Door een der aanwezigen weid tegen de stŒinmiŁg 
protest aangeteekend op grond vaa ƒ� het fŒiU =d 

enkele bedeelden aan dŁ stemming deelnamen "  iin 

strijd met ’art H ran het geldende en tot nu "toe 

r wettig gewijzigde plaatselijk reglementop op 
het’ 

>"rij beheer der kerkegoederen dat o a bepaalt dat 

bedeelden van het stemrecht zijn uitgesloten 

Het classicaal bestuur zal hiermede in kennis 
worden jresteld In afwachting van de uitspraak hebben 

ben de herkozenen voorloopig hunne benoeming aangenomen 

genomen » 

Bij de te Midlum gehouden verkiezing voor kerkeraadsleden 

raadsleden der Ned Herv kerk werd in de vacature 
ontstaan door het overlijden van den heer P de Vries 

als .diaken gekozen de heer H Vriezema Als ouderling 

ling werd herkozen de heer D Kloosterman als 

diaken de heer T Wiersma 

Gisteren zijn door de stemgerechtigde lidmaten der 
Ned Herv gemeente te Grouw tot notabelen herkozen 

kozen de heeren W Bosma en R Hellinga 

Herbenoemd zijn lot ouderling en diaken in de 

Ned Herv kerk te Oosthem de heeren J Dijkstra en 

M Koopmans te Abbega tot kerkvoogd de heer D 

Hiemstra en tot notabelen de heeren L Hylarides en 
H Wiersma 

Benoemd tot ouderling in de vacature-H Keestra 

der Ned Herv kerk te Marssum de heer A de Boer 

Herbenoemd werd tot diaken de heer S MaillØ 

Wegens vertrek van rnej Hellinga is tot organiste 
der Herv kerk te Hijlaard benoemd mej J D Scholte 
aldaar 

Geslaagd voor het propaedeutisch examen theologie 
te Amsterdam de heer C P Hoekema van Grouw 

Benoemd tot tijdelijk keurmeester bij den gemeentelijke 

lijke veeen en vleeschkeuringsdienst in Westdongeradeel 

deel de heer D van Zuiden te ’s Gravenhage 

Voordracht ter 
� 

benoeming van een onderwijzer 
aan de openbare lagere school te Joure (vacature- 

Westra 1 L D Atema te Grouw 2 P Zijlstra te 
Grouw 3 J G van Es veld te Huizum 

Wijlen mevrouw Frouwke Roege weduwe van den 
heer Wijtze Bekker overleden te Groningen heeft 
aan de diaconie der Nederduitsch Hervormde gemeente 

meente te Mantgum een bedrag van �5000 vermaakt 

maakt 

Aan de Rijks-Universiteit te Groningen is heden 
bevorderd tot doctor m de wisen en natuurkunde op 
een proefschrift Absolute melingen der geluidsintensileii 

intensileii ier bepaling van het minimum audibile 
de heer- H C Huizing geboren te Elburg 

De Commissaris der Koningin heeft benoemd tot 

veldwachter der gemeente Menaldumadeºl H J 

Broersma agent van politie te Delft en W Koolstra 
agent van politie te Haarlem zulks ter vervulling 
van de op 1 Januar as door het verleend eervol 
ontslag van de veldwachters H Blanksma te Menaldum 

dum en H Norder te Dronrijp ontstane vacatures 
De standplaatsen der nieuwe functionarissen zullen 
nader worden aangewezen 


