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

Website: gk-tharde-eo.nl  

Doel 
Met deze nieuwsbrief houden we broeders en zusters in ‘t Harde en de omliggende 
plaatsen Oldebroek, Nunspeet, Wezep, Epe, Heerde, Wapenveld en Elburg op de 
hoogte van kerkelijke ontwikkelingen en geven we informatie over de activiteiten van 
de initiatiefgroep. 

 
Samenkomsten 
Onze samenkomsten houden we in het kerkgebouw van de PKN, de Maranathakerk. 
We hebben een mooie kerkzaal tot onze beschikking. We mogen het orgel en de 
beamer gebruiken. Vaak zijn er gasten aanwezig. Het koffiedrinken na de 
samenkomst is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. 
In de zomervakantie gaan de samenkomsten door. Hierbij is het tijdstip soms 
afwijkend. Het preekrooster staat verderop in deze nieuwsbrief. 
De Initiatiefgroep staat sinds kort als kerkgenootschap ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. 
 

Vergaderingen 
In de laatste vergadering is gesproken over het beleggen van een informatieavond in 
‘t Harde. Ook is gesproken over het invullen van het preekrooster in vakantietijd en 
daarna.   
Recent hebben we in de dienst gebruik gemaakt van beeld en geluid. Bij afwezigheid 
van een predikant is dit een bruikbaar middel om toch naar een preek te luisteren. 
 

Verslag informatieavond Hardinxveld-Giessendam 
Op 15 juni sprak ds. Henk Drost in Hardinxveld-Giessendam. Hij sprak over het 
thema Rat of Schaap. Hoe sta je in de kerk?  
Een verslag van de avond: 
D. Drost riep zijn hoorders op om niet als ratten als eersten het zinkend schip 
verlaten, maar als schapen van de kudde de stem van de herder Jezus Christus te 
volgen. Om geen eigen invulling te kiezen, eigen wegen te gaan, maar gehoorzaam 
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te luisteren naar Zijn woord en daarin anderen voorgaan met eerbied en ontzag voor de 
Schepper van hemel en aarde. Wees verwonderd over het doorgaande werk van 
God de Vader die zijn eigen Zoon gaf om als mens voor ons mensen te betalen en  
te verlossen en te redden wat verloren was. Wees verwonderd over de 
herscheppende en vernieuwende kracht van de Heilige Geest. De Drie-enige God, 
die trouw is aan zijn verbond, gaat door met het vergaderen van zijn kerk. De 
schapen die Hij weidt.  
 
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 namen 
samen zitting in een forum om vragen te beantwoorden. Eensgezind wezen ze op de 
verantwoordelijkheid die de gelovigen hebben wanneer een kerk eigen wegen gaat 
en het volle evangelie niet meer wordt doorgegeven. Wat te doen, wanneer 
voorgangers en ambtsdragers niet vast houden aan de orde die de Schepper in de 
schepping heeft gelegd en de onderscheiden plaats, identiteit, taak en opdracht aan 
man en vrouw ter discussie stellen?  
 
Veel aandacht besteedden de vier predikanten aan wat gereformeerd is, wat de kerk 
is. Dat je als kerklid niet deel uit maakt van een groep en dat als de groep schuift je 
gewoon mee schuift. De kerk mag niet opgaan, niet opgesloten worden in een 
instituut. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap waarin ieder 
persoonlijk en samen het eigendom van Christus is, het Hoofd. De kerk voortdurend 
in beweging. De kerk is niet statisch, ook niet gebonden aan een bepaalde plaats. 
Het institueren gaat steeds door. Niet voor niets is in de Nederlandse 
geloofsbelijdenis artikel 29 opgenomen waarin onder andere in overeenstemming 
van de Heilige Schrift wordt beleden wat de kenmerken van de kerk zijn.  
Het werd een unieke leerzame en bemoedigende avond. Zowel voor de vele 
aanwezigen als voor de vier predikanten uit drie kerkverbanden. Een avond die 
vraagt om een vervolg zowel in de regio als elders in het land. 
 

Informatieavond ’t Harde op D.V. 21 september 2022 
Op 21 september hopen we een informatieavond in ’t Harde te beleggen. Het thema 
is: Hoe duidelijk is de Bijbel? 
Daarover hoopt drs. J.P.C.(Jaap) Vreugdenhil* uit Apeldoorn met ons te komen 
spreken.  
 
Al vanaf de eerste eeuwen hebben christenen beleden dat de Bijbel duidelijk is.  
Maar hoe zit dat dan met teksten die we niet kunnen uitleggen? Hoe kan het dat er 
zoveel verschil van uitleg is over allerlei teksten? Wijst de Bijbel ons een duidelijke 
weg, of vergt die van ons creatieve interpretatie en zelfs improvisatie? Deze lezing 
gaat niet alleen op deze vragen in, maar ook op enkele manieren waarop de 
duidelijkheid van de Bijbel wordt tegengesproken vanuit de moderne hermeneutiek. 
 
Enkele jaren geleden heeft Jaap Vreugdenhil om verschillende plaatsen in het land 
over dit onderwerp gesproken. Het blijft een bijzonder actueel onderwerp.  
De bijeenkomst op 21 september begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 
uur. Na de pauze gaan we samen over het onderwerp in gesprek. Het is de 
bedoeling om ca.  
22.00 uur af te sluiten. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten. 
 



 

Initiatiefgroep De Bron                                            samenkomsten in Maranathakerk, Bovendwarsweg 2c, ‘t Harde
   

3 Nieuwsbrief 31 mei 2022 

*) Jaap Vreugdenhil studeerde natuurkunde in Leiden. Na een vroege pensionering 
behaalde hij een Master of Theological Studies aan Mid-America Reformed 
Seminary. Hij woont nu in Apeldoorn, daar is hij lid van de GKN. Onlangs was hij 
namens de GKN aanwezig op de  General Assembly van de Orthodox 
Presbyteriaanse kerk (OPC) in Philadelphia in de Verenigde Staten. 
 

Preekrooster 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 
3 juli 2022  19:00 uur  Ds. H.G. Gunnink (Emeritus predikant DGK) 
10 juli 2022  19:00 uur  Ds. C. Koster (DGK Lansingerland) 
17 juli 2022  14:30 uur  Ds. A. de Jager (Emeritus predikant GKN) 
24 juli 2022  14:30 uur  Ds. E. Heres (Emeritus predikant DGK) 
31 juli 2022  14:30 uur  Ds. P. Heres (DGK Zwolle) 
7 augustus 2022 14:30 uur  Leesdienst 
 
Het verdere preekrooster vindt u op onze website ( (gk-tharde-eo.nl)). 
 

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

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://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/
mailto:gk.tharde.eo@gmail.com

