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Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.
Initiatiefgroep
Op 29 mei 2019 hebben een aantal broeders en zusters uit de regio Zuidhorn een initiatiefgroep
opgericht met als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet
aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio Zuidhorn te behouden en voort
te zetten.
De initiatiefgroep is zich er van bewust daarin geheel afhankelijk te zijn van onze Heer en Heiland
Jezus Christus. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het
ware geloof. De deelnemers weten zich geroepen die eenheid te onderhouden in het gehoorzaam
volgen van de Stem van de Goede Herder.
Activiteiten
De initiatiefgroep komt regelmatig bij elkaar om zaken te bespreken en acties uit te zetten die
nodig zijn om invulling te geven aan de doelstelling. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de
invulling van de samenkomsten, de preekvoorziening, het opzetten van een kerkelijke gemeente,
overleg met derden. Maar ook onderling kennismaken, bespreken van kerkelijke ontwikkelingen,
elkaar bemoedigen en ondersteunen bij een geopende Bijbel krijgt aandacht.
Nieuwsbrief
Middels een 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
Aanleiding
In het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is al lange tijd een ontwikkeling
gaande die moeite en zorgen geeft. Plaatselijk en landelijk. Het anders gaan lezen van de Bijbel,
een nieuwe Schriftuitleg en het loslaten van de binding aan de belijdenis zijn achterliggende
oorzaken. De invloed van een veranderende samenleving, met daarin de positie van de individuele
mondige mens, speelt daarin een grote rol. Steeds meer worden de gevolgen van deze
ontwikkelingen, vaak nadat ze eerst zijn ingevoerd, kerkelijk gelegaliseerd. Ook al staan ze op
gespannen voet met, en gaan ze in tegen wat de Here ons in zijn Woord leert.
De besluitvorming van de GS van Meppel t.a.v M/V en ambt en de fusie met de NGK heeft sterk
bij gedragen aan verwarring, verwijdering en tegenstellingen. Het eendrachtig samenleven is
aangetast. Steeds meer komt het voor dat broeders en zusters kerkdiensten niet bij kunnen
wonen of niet langer deel kunnen nemen aan het plaatselijk kerkelijk leven. Soms zien
ambtsdragers zich genoodzaakt ontheffing te vragen uit het ambt omdat ze de Koning van de kerk
willen blijven gehoorzamen.

Antwoord op de vraag: Hoe nu verder?
Na een drietal informatie bijeenkomsten in Zuidhorn afgelopen winter, volgde een gespreksavond met
ruim 50 broeders en zusters. Het gespreksonderwerp was de vraag: Hoe nu verder? Duidelijk werd dat
het antwoord verschillend wordt ingevuld. Enerzijds worden de zorgen over de kerkelijke
ontwikkelingen plaatselijk en landelijk algemeen gedeeld. Anderzijds verschillen de persoonlijke
omstandigheden en de situatie in de eigen gemeente.
De één geeft als antwoord dat gewacht moet worden op wat de GS van Goes beslist naar aanleiding
van de ingediende revisie verzoeken. Ook wanneer in de eigen gemeente wel uitvoering gegeven is
aan de besluiten van de GS Meppel. Wanneer vanwege de gekozen liturgie of een speciale doelgroep,
het bijwonen van de eigen kerkdienst niet verantwoord is, dan is uitwijken naar een kerkdienst via
internet of van een andere kerk een optie.
De ander is van mening dat ze hun kerkenraad niet mogen volgen als er besluiten zijn genomen die
niet in overeenstemming zijn met Schrift en belijdenis. En dan gaat het niet alleen om uitspraken
van de GS Meppel. Er is meer aan de hand waardoor het bezoeken van de eigen kerkdiensten,
soms niet langer verantwoord is. Er is dringend behoefte aan (weer) gereformeerde kerkdiensten,
Schriftuurlijk onderwijs en een gezond gereformeerd kerkelijk leven voor ouderen, kinderen en de
opgroeiende jeugd.
Op grond van de gegeven antwoorden is geconcludeerd dat er twee lijnen te trekken zijn:
A) Doorgaan met het geven van voorlichting via informatiebijeenkomsten met een spreker, en
B) Tegelijkertijd kijken wat concreet mogelijk is voor de broeders en zusters in de regio die geen kans
zien langer in de gemeente te blijven waar ze nu lid zijn.
Daarbij is de wens uitgesproken op deze manier, terwijl de antwoorden verschillen, wat voor elkaar te
kunnen betekenen in de hoop elkaar ook vast te mogen houden als broeders en zusters in
gehoorzaamheid aan onze Heer en Heiland Jezus Christus. De bestaande werkgroep is dan ook gestart
met het organiseren van weer een lezing in september, terwijl tegelijkertijd een groep broeders en
zusters zijn gestart met de eerdergenoemde initiatiefgroep.
Stand van zaken.
Nadat was vastgesteld dat het wenselijk en nodig is om op niet al te lange termijn te komen tot weer
gereformeerde kerkdiensten in Zuidhorn e.o. is de initiatiefgroep voortvarend aan het werk gegaan.
Informeel is er contact geweest met de DGK en de GKN. Naar verwachting is er in de regio Zuidhorn
voldoende draagvlak voor een zelfstandige gemeente . Gekozen is voor de naam
Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. Als doel is omschreven;
 In overeenstemming met de gereformeerde belijdenis, de Drie formulieren van eenheid,
uitdragen en bewaren van het Heilig Evangelie naar het Woord van God, de Bijbel.
 In Zuidhorn e.o. (weer) instellen, instand houden en onderhouden van: gereformeerde
erediensten, catechetisch onderwijs en een plaatselijke levende kerkelijke gemeente,
Om de voorbereidingen in goede banen te leiden en de nodige formaliteiten te regelen is een
voorlopig bestuur aangewezen.
In afwachting van de verdere toenadering tussen DGK en GKN is er voor gekozen in eerste instantie
aansluiting te zoeken bij het kerkverband van de GKN. De bedoeling is dat een verzoek tot aansluiting
wordt ingediend bij de Generale Synode van 2 november 2019.
Afhankelijk van de voorgang van de voorbereidingen en het vinden van een geschikte locatie is het
streven om in augustus/september te starten met het beleggen van samenkomsten op de zondag.
Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o.
Email: info@gkzuidhorn-eo.nl; internet: www.gkzuidhorn-eo.nl
Voor informatie en inlichtingen kan contact op genomen worden met:
Jan Hartog, tel. 06 83696745, email: voorzitter@gkzuidhorn-eo.nl
Mennard Hofman, tel. 06 40063563, email: penningmeester@gkzuidhorn-eo.nl

