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

Website: gk-tharde-eo.nl  

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 
worden predikanten uit de GKN en DGK uitgenodigd om voor te gaan.  

 
Samenkomsten 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 
1 mei 2022  14:30 uur  Ds. P. Heres (DGK Zwolle) 
8 mei 2022  14:30 uur  Ds. A.H. Driest (emeritus predikant GKN) 
15mei 2022  14:30 uur  Ds. H.Sj. Wiersma (HGK Bunschoten-Spakenburg) 
22 mei 2022  14:30 uur  Ds. R. van de Wolf (GK Hardenberg e.o.) 
29 mei 2022  14:30 uur  Ds. P. Heres (DGK Zwolle) 
Het verdere preekrooster vindt u op onze website. 
 

Adres:  
Gebouw PKN ’t Harde Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c, ingang aan de Dennenweg. 
 
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. 
 

Terugblik samenkomsten 
We hebben inmiddels 6 samenkomsten mogen beleggen. De diensten hebben het karakter 
van een leerdienst. Elke samenkomst staat een zondag uit de Heidelbergse Catechismus 
centraal. Dankbaar spreken we de woorden van Paulus na uit Efeze 3:  

14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 
15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
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16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te 
worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 
17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en 
gefundeerd bent, 
18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en 
lengte en diepte en hoogte is, 
19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u 
vervuld zou worden tot heel de volheid van God. 

 

Vergaderingen 
De Initiatiefgroep vergaderde de afgelopen tijd over praktische zaken die het kerkelijk leven 
aangaan: een eigen kerkblad, de inhoud van de nieuwsbrieven, het inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel en het aanvragen van een rekeningnummer. Ook het organiseren van een 
2e samenkomst is onderwerp van gesprek. Er zal een stappenplan worden gemaakt om een 
beeld te krijgen wat er de komende tijd verwacht mag worden en waar naartoe kan worden 
gewerkt. Uiteindelijk is het de bedoeling verder te gaan als zelfstandige kerk en aansluiting 
te vragen bij een kerkverband. Onderzocht zal worden of het op een eenvoudige manier 
mogelijk is de samenkomsten via internet uit te zenden. 
 

Kerkelijke ontwikkelingen 
De Initiatiefgroep werkt met steun vanuit GKN en DGK. Met DGK Zwolle zijn in de afgelopen 
maanden meerdere gesprekken gevoerd over het voorgaan van predikanten uit de DGK. Op 
6 april werden we verheugd met een bericht van de kerkenraad van DGK Zwolle  e.o. dat zijn 
predikant Ds. P. Heres in onze samenkomsten mag voorgaan. Afwisselend zullen nu 
predikanten uit DGK, GKN en de HGK-BS de samenkomsten in de Mararnathakerk leiden. 
De synodevergadering (DGK Lutten) die op 9 april zou plaatsvinden, is verplaatst naar D.V. 7 
mei aanstaande.  
De GKN classis Zuid staat gepland op 2 juni. De DGK Classis Zuid-West op 16 juni.  
 
Op zondag 24 april mochten we in de samenkomst danken voor het besluit van de CGK 
synode om te blijven bij wat de Heilige Schrift ons leert over het wie in de bijzondere 
ambten mogen dienen. Het genomen besluit verandert naar verwachting op dit moment de 
in de CGK gegroeide praktijk niet. Met de kerken die een andere uitleg geven aan de Bijbel 
en daarin de praktijk van o.a. het openstellen van de ambten voor vrouwen naar handelen 
zal op classicaal niveau gesproken worden. En dan in het kader van kerkzijn en hoe met 
elkaar als kerkverband om te gaan en uitvoering te geven aan genomen besluiten. Op de 
synode van 2024 zal dan duidelijk moeten worden of de CGK verder gaat als een pluraal 
kerkverband zoals de PKN en ook steeds meer de GKv /NGK. 
 

Informatieavonden 
In verschillende plaatsen hebben weer informatieavonden plaatsgevonden. Zo was er onder 
andere een avond in Leeuwarden, waar ook broeders en zusters uit de regio Drachten 
aanwezig waren.  
Op 15 juni organiseert de Studiegroep Midden-Nederland samen met een aantal broeders 
en zusters uit Hardingsveld Giesendam een informatiebijeenkomst in De Bron in 
Hardinxveld. Spreker is ds. Henk Drost. Ook is er een forum waarin naast ds. Drost ook de 
predikanten Bart van Egmond, van de GKv Capelle-Noord, Andreas Jongeneel van de GK 
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Zwijndrecht e.o. en Corneel Koster van de DGK Lansingerland zitting zullen nemen. De 
bijeenkomst is bedoeld voor gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na 
de laatste GKv-synodebesluiten. De inleiding van ds. Drost draagt de titel: RAT OF SCHAAP. 
HOE STA JE IN DE KERK? 
Het is de bedoeling ook op ’t Harde over enige tijd weer een bijeenkomst te organiseren. 
Meer informatie is te vinden op de website van Studiegroep Midden-Nederland: 
Studiegroep Midden-Nederland | (studiegroepmiddennederland.nl) 
 

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  

 

https://www.studiegroepmiddennederland.nl/
mailto:gk.tharde.eo@gmail.com

