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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. 

 
Vergaderingen 
In de laatste vergadering is er een bestuur gekozen. Dit bestuur moet leiding gaan 
geven aan het proces van aansluiten bij een kerkverband. Een ingewikkeld proces, 
omdat de leden van de Initiatiefgroep aangesloten zijn bij zowel DGK als GKN. Om 
dit proces zorgvuldig te leiden, zal het bestuur een externe adviseur aantrekken die 
mee kan denken. We vragen uw gebed om wijsheid en inzicht. 
 

Studieavond 
In november mochten we weer een studieavond beleggen. Deze keer was het 
onderwerp ‘de kerk waar Abraham al lid van was’. Ds. E. Heres nam ons mee in de 
geschiedenis van de katholiciteit van de kerk. Naast eenheid, heiligheid en 
apostoliciteit is ook katholiciteit een belangrijk eigenschap van de kerk. Wat betekent 
die voor het leven van de kerk, ook vandaag de dag? Ds. Heres gaf daar enige jaren 
geleden al eens een lezing over en artikelen erover zijn gepubliceerd in De Bazuin, 
het maandblad van DGK (juli 2019). Ds. De Jager leidde de avond.  
Er was veel belangstelling voor deze avond. De aanwezigen waardeerden de 
nabespreking in kleine groepen en stelden dankbaar vast hoe leden van DGK en 
GKN herkenning bij elkaar vinden .  
We hadden hoop op aanwezigheid van broeders en zusters uit de GKv. Er waren er 
een paar. In februari beleggen we nog eenmaal een studieavond. De precieze datum 
en het onderwerp maken we zo snel mogelijk bekend. 
 

https://initiatiefgroep.gk-tharde-eo.nl/
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Uit het land 
Uit het land komen de laatste tijd veel berichten over ontwikkelingen in de kerken. 
Op Urk is onlangs een bezinningsdag georganiseerd door de kerngroep bezinning 
GKv. Er werd gesproken over de nieuwe kerkorde van de fusiekerk GKv – NGK.  
Later in november was er een bijeenkomst in Ommen, georganiseerd door 
Studiegroep Midden-Nederland. Het thema was: Wat betekent het juk van Christus 
op je nemen?  
Ds. H. Drost hield hierover een inleiding. Ds. R. Douma, ds. P. Heres, en ds. H.J. 
Visser reageerden daarop. Een uitgebreider verslag is te lezen op de website 
eeninwaarheid.nl. 
De aanstaande fusie tussen GKv en NGK houdt veel mensen binnen de GKv bezig. 
Als Initiatiefgroep staan we ervoor open mee te denken en samen te werken. 
Daarvoor worden actief contacten gelegd. 
Laten we ook hier biddend om onze medebroeders en -zusters heen staan. 
 

Uit het buitenland 
De GKN steunen het werk  van het Gereformeerd Theologisch Seminarie (RTS) in 
Heidelberg. Door professor d’Assonville wordt benadrukt hoe belangrijk die steun is. 
Die steun is niet alleen van belang met het oog op het voortbestaan van de 
opleiding, maar ook is de relatie met een Gereformeerde Kerk van belang voor de 
erkenning van het seminarie in het buitenland.  
We zijn dankbaar dat we de opleiding kunnen ondersteunen en zo het uitdragen van 
het evangelie in de grote Duitstalige wereld. We vragen uw gebed en meeleven.  
 
Uit het RD een interview (Jan van Reenen, 18 november 2022 08:58) 
 
Reformatorisch seminarie in Heidelberg wil na tien jaar uitbreiden 

 
Het bestuur van de RTS in Heidelberg. In het midden ds. Sebastian Heck, links naast hem 
prof. dr. J. W. Maris. beeld prof. Maris 

KERK & RELIGIE 

Het Reformatorisch-Theologisches Seminar (RTS) in Heidelberg denkt aan uitbreiding, laat 
bestuursvoorzitter prof. dr. J. W. Maris weten. Een aantal kleine gereformeerde kerken in 
Oost-Europa is op zoek naar een opleiding voor zijn predikanten en heeft het oog op 
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Heidelberg laten vallen. Het is goed nieuws voor het RTS, dat tien jaar bestaat. Prof. Maris, 
emeritus hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en al die jaren voorzitter van het RTS, vertelt in zijn woning in 
Apeldoorn hoe moeilijk het kleine opleidingsinstituut voor gereformeerde predikanten in 
Duitsland het de afgelopen tijd heeft gehad.  
„We zijn dankbaar dat we de tien jaar mochten volmaken. We hebben enkele keren op het 
punt gestaan om de stekker eruit te trekken omdat er geen geld genoeg was. We zijn 
hiermee in het geloof begonnen en hadden niet de vrijmoedigheid om te stoppen. De Heere 
heeft ons de genade gegeven om te volharden.” 

 
Universiteitsstad 
Het RTS is in 2012 ontstaan vanuit de reformatorische Akademie für Reformatorische 
Theologie (ART). De predikantsopleiding, die in Hannover begon, verhuisde als voltijdse 
opleiding in 2014 naar Heidelberg. Prof. Maris vertelt dat het nodig was dat het RTS zich in 
een universiteitsstad vestigde, zodat theologiestudenten daar colleges in de Bijbeltalen 
zouden kunnen volgen en gebruik zouden kunnen maken van de universiteitsbibliotheek. De 
keuze viel uiteindelijk op Heidelberg, mede in verbinding met de daar aanwezige 
zelfstandige gereformeerde kerk (SERK). Sinds enkele jaren is het RTS een parttime 
predikantsopleiding in Heidelberg, waar studenten een aantal vrijdagen en zaterdagen in de 
maand college volgen. Het leidt op tot een universitair bachelorniveau in de theologie. De 
toegewijde docenten zijn goed gekwalificeerd, aldus prof. Maris. Rector is dr. Victor E. 
d’Assonville. De opleiding telt op dit moment acht theologiestudenten. De meesten van hen 
hebben een gezin dat ze moeten onderhouden en hebben daarom ook een baan. 
Afgestudeerden komen meestal terecht in een vrije gemeente, soms van orthodox-
gereformeerde, soms van gereformeerd-baptistische of gereformeerd-evangelische snit. 
Prof. Maris noemt een afgestudeerde die als gemeentestichter in Berlijn ging werken, 
iemand die predikant werd van de SERK in Hannover, een in een vrije evangelische 
gemeente en een andere die onder jongeren in Hannover werkt. 

 
Groeiprobleem 
En dan is er nu een groeiprobleem, zegt de bestuursvoorzitter. „We hebben het verzoek 
gekregen van een aantal kleine kerken in Oost-Europa die geen eigen opleiding tot 
predikant hebben. Hun theologiestudenten zouden bijvoorbeeld in Engeland of de 
Verenigde Staten een opleiding kunnen volgen, en dat gebeurt al, maar Heidelberg is voor 
hen veel dichterbij. Ze hebben ons gevraagd met een Engelstalige predikantsopleiding te 
beginnen.” Het is nog niet zo eenvoudig om dat te realiseren, aldus prof. Maris. „Het RTS 
heeft het Duits als voertaal en dat blijft zo. Als het Engels erbij komt voor een deel van de 
studenten, hebben we extra nieuwe docenten nodig en worden we ook weer een fulltime-
opleiding. Er zijn inmiddels contacten gelegd.” 
Het RTS is verder op zoek naar ruimere huisvesting voor zijn nieuwe taak. „Dat doen we in 
overleg met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Heidelberg. Haar 
predikant ds. Sebastian Heck is vicevoorzitter van het bestuur van het RTS. De gemeente 
groeit en heeft eveneens een ruimteprobleem. Misschien is het mogelijk om een 
gemeenschappelijke ruimte te verkrijgen.” Er zit ook een financieel aspect aan. „Het RTS 
krijg geen cent overheidssubsidie”, zegt prof. Maris. „Het geld moet door particulieren 
bijeengebracht worden. In Nederland is een Stichting Vrienden van RTS die giften inzamelt.” 
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Terugtreden 
Prof. Maris (80) is sinds het ontstaan van het RTS bestuursvoorzitter. Hij gaf al eerder te 
kennen te willen terugtreden. Hij verwacht dat er binnenkort een opvolger is gevonden. 
Tijdens de jubileumviering, op 29 oktober, hield de hoogleraar een toespraak over ”Dienen 
in het lichaam van Christus”. Hij benadrukte daarin dat Christus het Hoofd is van de kerk. 
„We kunnen alleen handelen in dienst van het Hoofd. Onze identiteit ligt in Hem vast. 
Partijen en groepsvorming in de kerk zijn een schande. Dat mocht niet in Korinthe, zei 
Paulus, en dat mag ook nu niet. We moeten Christus volgen.” 
 

Preekrooster 
Het preekrooster voor de komende tijd is als volgt: 
11 december 2022  19:00 (afwijkend tijdstip) Ds. H. Drost 
18 december 2022  14:30    Preeklezen 
25 december 2022  14:30    Preeklezen 
31 december 2022  14:30    Ds. H. Drost 
1 januari 2023  14:30    Preeklezen 
 
Het 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/
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