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Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. 
 

In de eerste nieuwsbrief hebben we informatie gegeven over de aanleiding voor ons initiatief, over 
onze activiteiten, ons doel en de stand van zaken van dat moment (juni 2019). In deze tweede 
nieuwsbrief vertellen we het een en ander over de stappen die we verder hebben mogen zetten. 
Maar eerst iets over kerkelijke ontwikkelingen in bredere zin.  
 

Kerkelijke ontwikkelingen GKv, NGK, CGK 
De synode van de CanRC (Canada) heeft in navolging van de FRCA (Australië) de zusterkerkrelatie met 
de GKv verbroken. De synode deed een indringende oproep aan de kerken om terug te komen van de 
ingeslagen weg. Een weg die afvoert van de Bijbel en die de binding aan de gereformeerde belijdenis 
facultatief maakt. Eenzelfde oproep werd jaren eerder en bij herhaling gedaan richting de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. Het kerkverband waarmee de GKv zich nu wil gaan herenigen.  
Het is een oproep die ook gedaan wordt door enkele GKv (emeriti) predikanten. Ze laten van zich 
horen op spreekbeurten en in het blad Nader Bekeken of op de site bezinning M/V en ambt. Overigens 
een oproep en actie waarvan Prof. dr. A. de Visser uit Canada onlangs in Bunschoten nog zei dat het 
wel wat krachtiger en duidelijker mocht. Hij vond de opstelling nog al timide.  
Op de drie informatie avonden in de Rank waar ds. Visser, ds. Boonstra en br. Van der Tol hebben 
gesproken is uitgebreid stilgestaan bij wat er speelt. Dat doen we nu niet. We hopen en bidden dat de 
oproepen, hoe beperkt en zwak misschien ook, gehoord mogen worden. En dat er naar geluisterd 
wordt, zodat er terugkeer komt. We hopen en bidden dat kerken en predikanten in de GKv weer gaan 
inzien dat wie eigen wegen gaan en de Bijbel volgens eigen inzichten lezen en uitleggen en toepassen, 
het in eenheid met Christus samenleven in gevaar brengen. We bidden dat ogen geopend mogen 
worden, zodat gezien mag worden dat wie afdoet van het onderhouden van wat God geboden heeft, 
veel op het spel zet. Voor zichzelf en voor de kinderen, de jeugd en de jongeren. We kunnen Gods 
woorden, zoals Hij ze gesproken heeft door zijn profeten en de apostelen, en ten slotte door Jezus 
Christus zelf, niet ongestraft relativeren en zelf inkleuren. 
 

Met spanning zien we uit of de komende GS van de CGK de zorgelijke ontwikkeling, dat kerken zelf de 
dienst uitmaken, kan keren. Lange tijd was het voor de CGK mogelijk om in een kerkverband met 
uiteenlopende overtuigingen en geloofsbelevingen kerkelijk samen te leven. Daarbij was het zelfs 
mogelijk tegelijk elkaar uit te sluiten, voorbij te lopen en samen op te trekken. Die tijd lijkt voorbij, nu 
openlijk tegen uitspraken van de meeste vergadering wordt ingegaan. Wat mensen in een plaatselijke 
gemeente denken en vinden en voelen, weegt bij die gemeenten zwaarder dan wat in de Bijbel staat.  
Het lijkt of er in gereformeerd Nederland een herverkaveling op handen is. Wij weten dat niet. De 
Here weet het. Wat we wel weten is dat de Here vraagt te luisteren naar Zijn Stem. Naar wat Hij in Zijn 
Woord tot ons zegt. Wanneer wij naar Hem luisteren, Hem gehoorzamen en zo de eenheid van de 
kerk onderhouden, dan zal Hij dat zegenen in het bijeen vergaderen van Zijn schapen, Zijn kudde. 



Kerkelijke ontwikkelingen DGK-GKN 
Wie meeleeft en de kerkelijke pers een beetje volgt, weet dat er heel veel in beweging is.  
Om dicht bij huis te blijven: o.a. de wederzijdse herkenning van DGK en GKN als kerken van Christus. 
Nadat de GKN in de synode op 6 oktober 2018 uitgesproken had: 

De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) herkennen De Gereformeerde Kerken (hersteld)  
(DGK) op basis van hun publieke belijdenis en op de gevoerde gesprekken als kerken van  
Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. 

konden we maandag 8 juli in de krant lezen: 
De buitengewone Generale synode Lutten van De Gereformeerde Kerken (hersteld, bijeen op 
zaterdag 06-07-2019 te Heemse heeft onder grote dankbaarheid aan onze Hemelse Vader en 
unaniem besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te herkennen als kerk van Christus, 
staande op het fundament van apostelen en profeten. 

Daarmee zijn alle belemmeringen om als kerkverbanden samen verder te spreken om te kome tot 
één kerkverband weggenomen. U zult begrijpen dat we daar als initiatiefgroep heel blij mee zijn. Er 
zal vast nog veel moeten gebeuren. Maar dat mogen de kerkverbanden, de deputaten, de kerkelijke 
vergaderingen en de broeders en zusters onder de zege van de Here nu samen oppakken. 
 

Samenkomsten GK Zuidhorn e.o. 
Tijdens de laatst gehouden vergadering van de initiatiefgroep is besloten om op zondag 1 
september DV te beginnen met het beleggen van samenkomsten in Zuidhorn. Deze zullen 
gehouden worden op de zondagmorgen en op de zondagmiddag. Inmiddels is een begin gemaakt 
met het invullen van het rooster voor wat betreft voorgangers. 
 

Gemeenteleven 
Een kerkelijke gemeente is als het ware een kerkgezin, en dat betekent ook dat de leden van dat 
gezin op elkaar betrokken horen te zijn. Daarom is het belangrijk om onderlinge banden op te 
bouwen. Dat doen we door na de samenkomsten en erediensten na te praten tijdens de koffie, 
maar ook denkt de initiatiefgroep na over, en is bezig met het organiseren van zaken als 
gemeenteopbouw, jeugdwerk, catechisaties, Bijbelstudie, vieringen, enzovoorts. 
 

Kerkverband 
Als gereformeerde kerk Zuidhorn e.o. willen we ons graag aansluiten bij andere gereformeerde 
kerken. We zijn blij en dankbaar voor wederzijds uitgesproken herkenning van DGK en GKN. We 
zien er naar uit dat beide kerkverbanden samen gaan optrekken, maar begrijpen dat het niet 
mogelijk is om op dit moment van beide kerkverbanden lid te zijn. Om praktische redenen wordt 
daarom eerst aansluiting bij de GKN gezocht. Wanneer dit gerealiseerd is, kunnen de ambten 
worden ingesteld en een kerkenraad gevormd. 
 

Website 
Inmiddels is de website www.gkzuidhorn-eo.nl online. Op deze site kunt u meer lezen over wie we zijn, wat 
ons doel is, wanneer de samenkomsten worden gehouden en vindt u onder andere de nieuwsbrieven. 
 

Nieuwsbrief 
Middels deze nieuwsbrief wil de initiatiefgroep broeders en zusters in Zuidhorn en de omliggende 
plaatsen op de hoogte houden van de voortgang van haar activiteiten.  
Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, of wanneer u meer van de initiatiefgroep wilt weten of 
daar zelf aan zou willen deelnemen, kunt u dit doorgeven via het mailadres: info@gkzuidhorn-eo.nl  
of contact opnemen met 
Jan Hartog, tel. 06 83696745, email: voorzitter@gkzuidhorn-eo.nl 
Mennard Hofman, tel. 06 40063563, email: penningmeester@gkzuidhorn-eo.nl 
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