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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.  
Sinds 20 maart 2022 beleggen we ’s middags samenkomsten. Voor deze samenkomsten 
zullen predikanten uit de GKN en DGK uitgenodigd worden om voor te gaan.  

 

Samenkomsten 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 
3 april 2022  14:00 uur (afwijkende tijd!) Ds. H. Drost (emeritus predikant GKN) 
10 april 2022  14:30 uur   Ds. R. van der Wolf (GK Hardenberg e.o.) 
17 april 2022 (Pasen) 14:30 uur   Ds. P. Helmus (GK Harderwijk e.o.) 
24 april 2022  14:30 uur   Ds. A. de Jager (emeritus predikant GKN) 
 
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. 
In de samenkomsten gebruiken we de Herziene Statenvertaling en wordt er gezongen uit 
het Gereformeerd Kerkboek. Er zijn leenexemplaren beschikbaar voor gasten. 
 

1e samenkomst 20 maart 2022 
De eerste samenkomst die we mochten beleggen vond 20 maart jongstleden plaats. 
Dominee J.R. Visser ging hierin voor. Vanuit verschillende gemeentes in de regio mochten 
we gasten welkom heten. Dat hebben we ervaren als steun en meeleven.  
De middagdiensten hebben het karakter van een leerdienst, waarin de Heidelbergse 
Catechismus behandeld wordt. Vanuit Zondag 1 werd ons een troostvol en rijk evangelie 
verkondigd. Gelukkig het eigendom van mijn Heiland Jezus Christus, was het thema. Als 
vreemdeling in deze wereld en daarom thuis bij God.  
 
Na de dienst mochten we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en 
zelfgemaakt gebak. De jeugd zorgde voor de catering en maakte daardoor met iedereen 
even contact. Het was goed dat zij op deze manier een bijdrage konden leveren. 
De koster was ons deze dag tot hulp in het kerkgebouw. Hij kreeg na afloop van de dienst de 
bloemen mee naar huis.  

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/
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Vergaderingen 
De Initiatiefgroep vergadert elke twee weken. Tijdens deze vergaderingen wordt 
teruggeblikt op de samenkomsten en worden regelzaken besproken. Ook staan we stil bij de 
zegen van God die we tot nu toe op ons werk mochten ontvangen. De komende vergadering 
zal de tweede dienst op de agenda staan. We willen dit zo snel mogelijk proberen te 
realiseren. 
 

Kerkelijke ontwikkelingen 
Op de dag dat in ’t Harde de eerste samenkomst werd gehouden, werden in de GK Regio 
Zuidoost Groningen vier ambtsdragers bevestigd. Daarmee was de institueren van deze 
nieuwe gemeente een feit. Na een voorbereiding van enkele maanden besloten ca 25 
broeders en zusters, afkomstig uit de GKv in Groningen-Zuid/ Helpman, Haren, Ten Boer, 
Roden, Onnen en Zuidlaren in juni 2021 tot het vormen van een zelfstandige gereformeerde 
kerk in de regio Zuidoost Groningen. Begin september konden de eerste samenkomsten 
worden gehouden. Inmiddels telt de gemeente 40 leden en is er sprake van een geregeld 
kerkelijk samenleven. 
 
Niet alleen in Groningen, ook in Katwijk en Rijnsburg hebben de kerkelijke ontwikkelingen 
en besluiten van de kerkenraden ertoe geleid dat broeders en zusters de GKv hebben 
verlaten. Informatiebijeenkomsten  en vragen vanuit de Bezinningsgroep Rijnsburg hebben  
er niet voor kunnen zorgen dat de GKv in Katwijk en Rijnsburg afstand namen van de 
besluiten van Meppel en Goes. Integendeel, de kerkenraden stemden in met de wijze 
waarop beide synoden zijn omgegaan met het uitleggen van de Heilige Schrift. Eind 2021 
werd in Katwijk begonnen met het beleggen van afzonderlijke samenkomsten. Predikanten 
uit DGK, GKN en HGK-BS gaan daarin voor. Inmiddels hebben de broeders en zusters 
besloten op 22 april 2022 ambtsdragers te gaan verkiezen zodat er een kerkenraad kan 
worden gevormd en de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. kan worden 
geïnstitueerd. 
 

Studieavonden 
Op 2 maart sprak ds. H. Drost in Zeewolde. Hij vertelde daar over zijn strijd en worsteling op 
het moment dat het kerkverband van de GKv ging sleutelen aan de orde van de Schepper en 
daarmee aan de onderscheiden positie van de man en de vrouw. Met alle gevolgen van 
dien. Ds. Drost noemde een aantal voorbeelden die nu al zichtbaar worden. Het wees er op 
dat uiteindelijk de positie van Christus, als volkomen redder, verlosser en zaligmaker 
waarvan het volk van God de kerk van Christus volledig afhankelijk is, wordt aangetast.  
 
Op 24 maart sprak ds. F.J. Bijzet op een informatiebijeenkomst in Leeuwarden. Zijn bijdrage 
droeg de titel: Wat is er in de GKv aan de hand. In een kerk die gaat sleutelen aan de Heilige 
Schrift. In een kerk die zelf gaat bepalen wat wel en niet belangrijk is, gaat het bergafwaarts. 
Een kerk die zelf gaat bepalen hoe je de Heilige Schrift, in de tijd waar in wij leven, moet 
lezen en uitleggen en hoe de Here het in onze cultuur bedoeld zou hebben, in die kerk zijn 
de schapen en schaapjes niet meer veilig. Dan zul je wanneer er geen terugkeer komt, 
moeten breken met die gemeenschap en daarmee ook afscheid nemen van wie in die 
gemeenschap blijven. 
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Met spanning wordt uitgezien naar de synode van de CGK die in april 2022 weer bij elkaar 
komt om verder te spreken over het openstellen van de ambten ook voor zusters. Blijven de 
CGK bij wat de HS ons daarover leert? En gaan de kerken elkaar daar ook aan houden? Of 
besluit de CGK net zo als de GKv dat de Here in zijn Woord zowel het één als het ander 
leert? 
 

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  
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