
 1 Nieuwsbrief 16 maart 2022 

 

Nieuwsbrief van Initiatiefgroep GK ’t Harde en omstreken “De Bron” 

Achtergrond 
Sinds er in het najaar van 2021 een aantal studieavonden op ‘t Harde gehouden zijn, is er in  
relatief korte tijd veel gebeurd. Naar aanleiding hiervan ontstond een initiatiefgroep.  
Na uitvoerig overleg hebben we besloten hulp te zoeken bij de Gereformeerde Kerken 
Nederland (GKN) en De Gereformeerde Kerken (DGK).  
Met hen willen we vasthouden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat 
zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.  
 
Samenkomsten 
Vanaf zondag 20 maart 2022 hopen we ‘s zondagmiddags regelmatig samenkomsten te 
beleggen in het gebouw van de PKN, de Maranathakerk (Bovendwarsweg 2c ’t Harde, 
parkeren/ingang aan de Dennenweg).  
Voor deze samenkomsten zullen predikanten uit de GKN en DGK uitgenodigd worden om 
voor te gaan.  
Zo de Heere wil en wij leven, is de eerste samenkomst op zondagmiddag 20 maart om 14.30 
uur. Ds. J.R. Visser van de GK Ede e.o. hoopt dan voor te gaan.  
Ook u bent van harte welkom. Na deze dienst is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek 
onder het genot van een kopje thee of koffie met gebak. 
 
In de samenkomsten gebruiken we de Herziene Statenvertaling en wordt er gezongen uit 
het Gereformeerd Kerkboek. Er zijn leenexemplaren beschikbaar voor gasten. 
 
Zo de Heere wil en wij leven zal er elke zondagmiddag een samenkomst met een predikant 
zijn. In de regel begint de dienst om 14.30 uur. Een enkele keer zal de samenkomst op een 
ander tijdstip plaatsvinden. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via onze nieuwsbrief en t.z.t. 
via onze website. 
De initiatiefgroep wil zich inzetten om ook een tweede dienst te organiseren. De komende 
tijd wordt onderzocht welke mogelijkheden daarvoor zijn in hetzelfde kerkgebouw.  
 
We tellen nu ca. 17 leden. De leiding is in handen van het bestuur van de initiatiefgroep. 
Daarbij krijgen we steun van Studiegroep Midden-Nederland en bovengenoemde 
kerkverbanden.  



 2 Nieuwsbrief 16 maart 2022 

Catechisatie 
Ouders hebben bij de doop van hun kinderen beloofd om de kinderen zelf onderwijs te 
geven, maar ook om hen te laten onderwijzen in de leer van de kerk.  
Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin door het aanbieden van catechetisch 
onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd wordt onderwezen in de Bijbel en de 
leer van de kerk. Daarom is er tweewekelijks op maandagavond een catechisatiegroep voor 
jongeren van 13-19 jaar.  
 
Onze lessen bestaan uit onderwijs en verwerking. Tijdens het onderwijs wordt de  
inhoud van de Heidelbergse Catechismus besproken en uitgelegd. We lezen daar ook vaak 
de verwijsteksten bij. Soms wordt er een onderdeel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis of 
uit de Dordtse Leerregels naast gelegd. Zo leren we de jongeren dat deze drie 
belijdenisgeschriften bij elkaar horen en elkaar aanvullen.  
De verwerking bestaat uit een opdracht waarbij iets opgezocht moet worden in de Bijbel of 
uit een quiz of stellingen om te bespreken. 
 
Contact 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met onze contactpersoon, dhr. S.J. Jelsma  0525-65 41 27 of mobiel 06-53 11 85 81.  
Ook wanneer u graag de samenkomst wilt bijwonen, maar gehaald moet worden, kunt u 
bellen met de heer Jelsma.  
U kunt ons ook via de mail bereiken. Ons mailadres is gk.tharde.eo@gmail.com  


