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

Website: gk-tharde-eo.nl  

Achtergrond 
In de periode eind 2021/begin 2022 is de Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. 
opgericht. De leden van de Initiatiefgroep zijn allemaal afkomstig uit de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt (GKv) en hebben zich in 2021 en 2022 losgemaakt.  
Sinds 20 maart 2022 beleggen we ’s middags samenkomsten. Voor deze samenkomsten 
worden predikanten uit de GKN, HGK en DGK uitgenodigd om voor te gaan.  

 
Samenkomsten 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 
29 mei 2022  14:30   Ds. P. Heres (DGK Zwolle) 
5 juni 2022  14:30   Ds. P. Helmus (GK Zuidhorn) 
12 juni 2022  14:30   Br. de Leeuw (leesdienst) 
19 juni 2022  14:30   Ds. H. Drost (Emeritus predikant GKN) 
26 juni 2022  14:30   Ds. A. de Jager (Emeritus predikant GKN) 
3 juli 2022  19:00   Ds. H.G. Gunnink (Emeritus predikant DGK) 
 
Het verdere preekrooster vindt u op onze website ( (gk-tharde-eo.nl)). 
 

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. 
 

 
 
 

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/
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Afsluiting seizoen 
Het catechisatieseizoen is eind mei afgesloten. Het was voor de jongeren dit jaar best even 
wennen om in een klein groepje onderwezen te worden. Toch kijken we terug op 
gezegende, waardevolle en leerzame avonden waarin we samen de rijkdom van de Bijbel en 
de Heidelbergse Catechismus ontdekten.  
 

Vergaderingen 
De Initiatiefgroep vergaderde de afgelopen tijd over het inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel en het aanvragen van een bankrekeningnummer. De benodigde papieren zijn 
hiervoor getekend. De inschrijving kan in gang worden gezet. 
Verder is er gesproken over een stappenplan dat is 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. De uitwerking van dit stappenplan vindt op onze website. 
De afgelopen tijd is er een test/proef gedaan voor een samenkomst met behulp van beeld 
en geluid. Dit met het oog op het beleggen van een 2e samenkomst. We weten nu dat de 
techniek werkt en dat dit een geschikte manier kan zijn om een samenkomst te beleggen als 
er geen predikant of preeklezer beschikbaar is.  
 

Kerkelijke ontwikkelingen 
Synode DGK Lutten 

De synodevergadering (DGK Lutten) is afgesloten. De volledige notulen zijn o.a. terug te 
vinden op de website www.ééninwaarheid.info  
De besluiten die betrekking hebben op de kerkelijke eenheid met GKN luiden als volgt:  

1. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit een brief naar de GS van de GKN te 
sturen met daarin verwoord dat DGK de hartelijke wens heeft en de verplichting ziet 
jegens Jezus Christus, het hoofd van de kerk, om verder te werken aan kerkelijke 
eenheid met de GKN. 

2. De synode van DGK, bijeen op 7 mei 2022, besluit om deputaten ACOBB opdracht te 
geven de contacten met de deputaten van de GKN voort te zetten en op verzoek ook 
met de plaatselijke kerken. 

 
Fusie GKv/NGK 

Over een aantal maanden fuseren de kerkverbanden de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband dat dan 
ontstaat gaat Nederlandse Gereformeerde Kerken heten. Afgekort NGK. Er moeten nog een 
aantal zaken geregeld worden, maar dan is het nieuwe kerkverband een feit.  
Niet alle aangesloten kerken zijn blij met de fusie. In gesprekken met bezorgde 
gemeenteleden, predikanten en een enkele kerkenraad, is te horen dat met deze fusie een 
grens is bereikt. Het gaat daarbij niet om de naam van het nieuwe kerkverband, maar om de 
inhoud. Het fundament van de kerk is in het geding. Staat het nieuwe kerkverband op het 
ene fundament van apostelen en profeten? Houdt het nieuwe kerkverband onverkort vast 
aan Schrift en belijdenis? Of is er na de fusie ruimte voor allerlei wind van leer en is er 
sprake van een pluraal kerkverband? Toch is de verwachting dat op een enkele uitzondering 
na de kerken zullen meegaan. Dit wil niet zeggen dat plaatselijk de GKv en NGK-kerken 
overal gaan fuseren. Op meerdere plaatsen zullen ze naast elkaar blijven bestaan. De naam 
GKv, voor de plaatselijke kerk, zal dan ook niet (direct) verdwijnen.  

http://www.ééninwaarheid.info/
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Informatieavonden 
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 
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 in september 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 vervoer nodig hebt, 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

