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Gereformeerde Kerk Zuidhorn en omgeving 
Rijksstraatweg 34 

9804 TD Noordhorn 
algemeen: info@gkzuidhorn-eo.nl 

kerkenraad: scriba@gkzuidhorn-eo.nl 
predikant: predikant@gkzuidhorn-eo.nl 

Nieuwsbrief juni 2022 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van GK Zuidhorn e.o. We zijn alweer half door 2022 heen. De 
laatste nieuwsbrief was van december, dus het is de hoogste tijd de ontwikkelingen met u te delen. 

Ambtsdragers 
Op 1 mei mochten twee nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en traden twee ambtsdragers af. De 
kerkenraad is daarmee even groot gebleven: een predikant, drie ouderlingen en twee diakenen. Nu is 
de oorspronkelijke kerkenraad in zijn geheel vervangen door nieuw bevestigde broeders. Een goede 
zaak; zo kunnen ouderlingen en diakenen na hun ambtstijd rust krijgen en hebben ze meer tijd voor 
gezin en maatschappij. Ook voor de gemeente is het goed dat er niet een vaste groep is die steeds de 
kerkenraad vormt maar dat nieuwe bekwame broeders de oudgedienden vervangen.  

Gestage groei ledenaantal 
Ook in een ander opzicht heeft de gemeente zich ontwikkeld: afgelopen tijd zijn we langzaam maar 
zeker gegroeid en op dit moment telt de gemeente 78 zielen, verdeeld in 62 belijdende en 16 
doopleden. We zijn blij met de broeders en zusters die zich de afgelopen tijd bij ons gevoegd hebben. 
Ze vertelden ons stuk voor stuk dat ze zich wilden voegen bij een kerk die in de prediking en de 
praktijk zich laat leiden door Gods woord alleen, in overeenstemming met de gereformeerde 
belijdenis. Ondanks de aanwas zijn we nog steeds een kleine gemeente. Toch mogen we God 
dankbaar zijn dat de groei er is, en dat we zo kerk kunnen zijn: samen met Harderwijk onderhouden 
we onze predikant en tot nu toe zijn er voldoende financiële middelen. Het is maar geld, natuurlijk. 
Toch is ook het 'slijk der aarde' door God gegeven om van te leven en goed te gebruiken voor zijn 
kerk. 

Samenwerking met kerken in de regio 
In maart is er in de buurt een GKN-kerk bijgekomen: GK Regio Zuidoost-Groningen. In onze omgeving 
hebben we dus de genoemde zusterkerk en de zusterkerk van Assen/Kornhorn. Ook hebben we 
contacten met DGK Groningen, die in Bedum de erediensten houdt. Met deze drie kerken hebben we 
regelmatig en goed contact. Afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met gezamenlijk 
jeugdwerk met deze kerken. Op het gebied van de catechisaties werken we samen de GK Kornhorn. 
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Door het samenwerken kunnen we de jeugdgroepen wat groter maken dan als we het op onszelf 
doen. En daarbij is het voor de jongeren goed om met gereformeerde leeftijdsgenoten op te trekken. 
Ook de predikanten hebben steun aan elkaar en waarderen het collegiale contact in de regio. 

Kerkelijke eenheid 
Dit brengt ons bij misschien het belangrijkste actuele vraagstuk van de GKN: hoe staat het met de 
eenheid tussen GKN en DGK? Wij werken van harte samen met DGK Groningen en hebben vanaf ons 
begin als kerk in 2019 uitgesproken dat we die eenheid nastreven. De Heer van de kerk roept ons 
immers op om werk te maken van eenheid met allen die op hetzelfde fundament staan. Met DGK 
waren we als kerkverband al best ver gevorderd: er zijn gesprekken over en weer geweest, we 
hebben elkaar 'herkend' als kerken van Christus en er ligt sinds de zomer van 2021 een rapport van 
deputaten met voorstellen voor verdere stappen. Wij betreuren het, dat de classis Noord ervoor 
gekozen heeft dit rapport pas eind 2023 in de reguliere synode te laten behandelen, in plaats van 
een buitengewone synode bijeen te roepen en tegelijk met de DGK-synode, samen verder te gaan. 
We hadden de hoop dat dit eerder had gekund en bidden God om wijsheid hierin.  

Het gereformeerde fundament 
We noemden hiervoor de term ‘eenheid met hen die staan op hetzelfde fundament.’ Dat beperkt 
zich niet tot de twee kerkverbanden van GKN en DGK. Ieder van ons heeft in de kerk van herkomst 
broeders en zusters achtergelaten waarmee we op dezelfde basis stonden en die in veel gevallen nog 
graag op dezelfde basis blijven staan: het evangelie, zoals weergegeven in Gods Woord en 
samengevat in de gereformeerde belijdenissen. Het is verdrietig om te constateren hoe het 
gereformeerde leven in veel kerken zich steeds verder verwijdert van Gods woord.  We durven een 
ieder vrijmoedig op te roepen de eigen gemeente tot terugkeer tot het gereformeerd belijden op te 
wekken zoals dat eeuwenlang is gedaan. Als deze oproep keer op keer genegeerd wordt dan lijkt het 
ons op een gegeven moment tijd om uzelf af te vragen wat de Here van u vraagt. De loyaliteit aan 
Christus staat immers hoger dan de verbondenheid aan plaats en instituut. De Here zelf is immers 
buiten de poort gegaan om te lijden om Zijn volk te heiligen. Dan hebben wij Hem daarin te volgen 
buiten de legerplaats en zo Zijn smaad te dragen. Wij allemaal weten uit ervaring dat dit een 
moeilijke stap kan zijn, maar het levert ook veel op. En Christus volgen is uiteindelijk altijd het beste. 
Hoe verkwikkend het woord van de Here voor de ziel is hebben we allemaal weer opnieuw mogen 
ervaren in onze gemeente en prediking, zodat we weer week in week uit kunnen zingen in koor: 
“Toen de Heer ons weer naar Sion bracht, … toen was het ons als droomden wij.” Wij durven daarom 
op deze plaats vrijmoedig te getuigen dat de Here ons heeft welgedaan en wensen u, die de zaak van 
Christus bent toegedaan, dit evenzo van harte toe.  

Welkom 
Deze nieuwsbrief van de Gereformeerde Kerk Zuidhorn en omgeving is een vorm van 
eenrichtingverkeer. We komen ook graag in contact met u. Misschien bent u een regelmatige bezoeker 
van de erediensten via internet. Misschien hebt u deze nieuwsbrief via-via gekregen. Woont u in de 
buurt van Zuidhorn en zoekt u een gereformeerde kerk om u bij aan te sluiten? We zoeken eenheid 
met iedereen die God zoekt en erkent, dat hij de genade van Jezus nodig heeft.  

De erediensten worden elke zondag om 9:30 en om 14:30 gehouden in de Dörpsstee, Noorderweg 
61c, 9804 RL Noordhorn. Meer informatie kunt u vinden op https://www.gkzuidhorn-eo.nl/. Schroom 
niet om een keer langs te komen of contact met ons te zoeken. Wees welkom! 


