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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.  
In onze diensten gaan predikanten uit DGK, GKN en HGK voor. 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. 
 

Vergaderingen 
Het vergaderseizoen begint de komende week weer. Komende week bereiden we 
ons voor op de studieavond die we D.V. 21 september hopen te houden.  
Een vast agendapunt op onze vergaderingen is de invulling van de samenkomsten. 
Die hebben tot nu toe steeds doorgang kunnen vinden. Ook de komende tijd hebben 
predikanten toegezegd in de samenkomsten voor te gaan. Bekeken zal worden of en 
wanneer het mogelijk is twee samenkomsten per zondag te gaan houden.  
Ook werken we ernaar toe om de samenkomsten online uit te zenden, zodat 
broeders en zusters die niet in de gelegenheid zijn fysiek de diensten bij te wonen 
thuis meekunnen luisteren en kijken. 
 

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.  
 

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/
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Catechisaties en Bijbelstudie 
De jongeren zijn gestart met catechisaties. Vier jongeren volgen 
belijdeniscatechisatie bij ds. P. Heres in Zwolle. De andere jongeren volgen reguliere 
catechisatielessen in Zwolle. 
Leden van De Initiatiefgroep willen we dit seizoen samen Bijbelstudie gaan doen.  
 

Conferentie ambtsdragers DGK en GKN 
Op 22 oktober is er een ambtsdragersconferentie in de Maranathakerk in ’t Harde. 
Deze conferentie gaat uit van De Gereformeerde Kerk Groningen en de 
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. Enkele leden van De Initiatiefgroep helpen mee 
om op 22 oktober alles in goede banen te leiden.  
Prof. Wim van Vlastuin uit Wezep, dr. Andre Bas uit Kampen en ds. Corneel Koster 
uit Lansingerland komen spreken. Het thema van de conferentie is de toe-eigening 
van het heil. 
 

Kerkelijke ontwikkelingen 
Plaatselijk heeft de kerkenraad van de GKv besloten om in navolging van de 
generale synodes van Meppel en Goes naast het diakenambt nu ook de ambten van 
ouderling en predikant open te stellen van zusters in de gemeente. Alle 
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gemeenteleden van de Schuilhof zijn daarover in een brief geïnformeerd. Al komt het 
bericht niet onverwacht, het maakt de ingeslagen koers wel definitief.  
Ook landelijk gaan de ontwikkelingen door. Op 8 oktober wordt de gezamenlijke 
generale synode/ landelijkvergadering van GKv en NGK geopend. Eén van de 
agendapunten is het definitief vaststellen van de nieuwe kerkorden voor de 
gefuseerde NGK. (Gkv en NGK). In pers hebben we kunnen lezen dat enkele 
classes grote bezwaren hebben tegen de nieuwe kerkorde. Men is van mening dat 
met deze orde de kerken terecht komen in een ander kerkverband. Met name wordt 
dan gewezen op de vrijheid die de plaatselijke kerk krijgt om zelf zaken als bv. 
kinderen aan het avond maal te regelen. De kans dat er nog fundamenteel 
wijzigingen in het concept worden aangebracht is nihil.  
Ook in de CGK wordt door de verschillende richtingen afgetast wat de 
mogelijkheden zijn om samen verder te gaan en tegelijk elkaar veel ruimte te geven 
in zaken als M/V en ambt, het inzegenen van homorelaties en kinderen aan het 
avondmaal. Op de synode van 2024 zal daar opnieuw over gesproken worden. 
 

Nieuwe locatie HGK Bunschoten-Spakenburg 
De Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg heeft de beschikking 
gekregen over een nieuwe locatie voor de zondagse erediensten.  
Dat is De Samenklank, aan de Bikkersweg 86, 3752 WV te Bunschoten - 
Spakenburg.  
Het is nog wel geen Noorderkerk, maar het voelt weer als een eigen gebouw waar ‘s 
zondags in de morgen en in de middag kerkdiensten kunnen worden gehouden. Een 
gebouw waar ruimte genoeg is voor de eigen gemeenteleden en voor de gasten uit 
Bunschoten-Spakenburg en omgeving. 
De kerkdiensten beginnen elke zondag om 9.30 uur en 16:30 uur.  
We feliciteren ds. Wiersma en zijn gemeente van harte met dit nieuwe onderkomen. 
 

Zwijndrecht en omstreken 
Ook de Gereformeerde kerk Zwijndrecht e.o. gaat verhuizen. De afgelopen tijd werd 
er gekerkt in één van de gebouwen van de PKN Heerjansdam. Daar komt nu een 
eind aan. Een nieuw onderkomen is er gevonden in Dordrecht. Vanaf 2 oktober 
worden de kerkdiensten gehouden in het Wartburg College (locatie Marnix) aan de 
Prof. Waterinklaan 41. De kerkdiensten beginnen om 9.30 en 16.30. Voor ds. 
Jongeneel en zijn gemeente zal het best weer even wennen zijn om te kerken in de 
aula van een schoolgebouw.  
 

Harderwijk en omstreken 
Naar verluid moet ook de Gereformeerde kerk Harderwijk e.o. na het eerste kwartaal 
in 2023 verhuizen naar een andere locatie. Vanwege de groei van de gemeente 
werd daar al rekening mee gehouden. Al is nu de reden dat de eigenaar van het 
gebouw De Zin de huur heeft opgezegd.  De Commissie van Beheer is nu op zoek 
naar een ander passend gebouw. 
 

Preekrooster 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 

11 september 2022 14:30 Ds. P. Heres 
(DGK Zwolle) 
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18 september 2022 14:30 Ds. A. de Jager 
(Emeritus predikant GKN) 

25 september 2022 14:30 Ds. P. Heres 
DGK Zwolle 

2 oktober 2022 19:00 
Afwijkend tijdstip! 

Ds. E. Heres 
(Emeritus predikant DGK) 

9 oktober 2022 14:30 Nog niet bekend 

16 oktober 2022 14:30 Nog niet bekend 

23 oktober 2022 14:30 Ds. R. Douma 
GK Enschede e.o. 

30 oktober 2022 14:30 Ds. R. van der Wolf 
GK Hardenberg e.o. 

 
Het verdere preekrooster vindt u op onze website ( (gk-tharde-eo.nl)). 
 

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

