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Verantwoording 

Deze (digitale) gemeentegids verschijnt onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad van de Hervormde gemeente van Harskamp. In deze gids vindt u 

informatie over alle facetten van onze gemeente. Wij hopen dat u door deze 

informatie een duidelijk beeld krijgt van de gemeente. 
 

Gemeente-zijn is een voluit Bijbels gegeven. We leven in een tijd dat door moderne 
media het aspect van de gemeenschap onder druk komt te staan. We kunnen 

kerken in huis halen naar onze eigen zin. Toch lezen wij in de Bijbel dat overal de 
christenen samen kwamen rondom het Woord. We hebben in de eerste plaats 

Christus nodig als onze Borg en Zaligmaker, maar christenen hebben elkaar ook 

nodig.  
 

Daarom is deze gids bedoeld om ons met elkaar rondom het Woord van God (de 
Bijbel) te brengen. Voornamelijk gaat het om de erediensten, waar het Woord 

verkondigd wordt. Maar ook in het verenigingsleven staat de Bijbel centraal. De 

Bijbel is eigenlijk de grote Gids, Die ons kan brengen tot het eeuwige leven. Zonder 
de Heilige Geest zal het Woord geen nut doen, maar zonder het Woord zal de 

Heilige Geest ons ook niet tot Christus brengen. Daarom zegt Calvijn: ‘Men moet 
zich naarstig toeleggen op het lezen en horen van de Schrift, indien men enig nut 

en enige vrucht wil ontvangen van Gods Geest.’ 
 

Van harte wensen we elkaar toe dat wij het Woord van God Zijn Woord laten. Dan 

raken wij én als gemeente én persoonlijk de weg niet kwijt! 
 

Uw kerkenraad 
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Kerkdiensten 

Elke zondag worden er twee erediensten gehouden; de morgendienst begint om 
10.00 uur en de avonddienst vangt aan om 18.30 uur. Tevens worden er jaarlijks 

op bid- en dankdag een tweetal erediensten gehouden (10.00 uur en 19.30 uur). 

Eén keer in de maand is op de woensdagavond een Bijbellezing. De aanvang van 
deze diensten is om 19.30 uur. Ook worden er op de verschillende christelijke 

feestdagen erediensten gehouden. De aanvangstijden hiervoor worden 
aangegeven in de kerkbode. 

 
Kinderoppasdienst 

Elke zondagmorgen is er oppasdienst voor kleine kinderen in ‘Het Anker’. Wanneer 

u wilt  mee  helpen bij het oppassen, kunt u zich opgeven bij: 
Gerlinda Schregardus Dorpsstraat 8            06-13718828 

    
 

De kerkenraad 

De kerkenraad is als volgt samengesteld: 
 

Predikant 
Ds. J.A. Mol  Dorpsstraat 137     0318-456394 
   ja.mol@hervormdharskamp.nl 
 

Ouderlingen 
Dhr. J. Meuleman  Molenweg 105             0318-453915 

j.meuleman@hervormdharskamp.nl      
Dhr. J. van Roekel  Willemshoek 9                0342-492145 
(scriba)                        scriba@hervormdharskamp.nl       

Dhr. H. Theunissen  Margrietlaan 21           0318-457447 
h.theunissen@hervormdharskamp.nl   

Dhr. A. van Veldhuizen J.v.d.Heydenstraat 80, Kootwijkerbroek   06-53476164 
                                  a.vanveldhuizen@hervormdharskamp.nl 
Dhr. E.J. Versteeg Molenweg 11      0318-456669        

ej.versteeg@hervormdharskamp.nl            
 
Moderamen  

Preses   : Ds. J.A. Mol 

Scriba   : J. van Roekel 
Assessor  : J. Meuleman 
 

 
 

mailto:j.meuleman@hervormdharskamp.nl
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Wijkindeling 
Voor pastorale zaken (bijv. bij afwezigheid van de predikant) kan contact 

opgenomen worden met : 
Beginletter achternaam 

A t/m C   ouderling Theunissen 
D t/m K   ouderling van Veldhuizen 

L t/m R   ouderling Van Roekel 

S t/m Verhoef  ouderling Meuleman 
Vermeer t/m Z  ouderling Versteeg 
 

Diakenen 

Dhr. S.S. de Jager  Lage Engweg 10          0318-456511 
    s.dejager@hervormdharskamp.nl   

Dhr. J.C. op ‘t Hof  Dorpsstraat 161                              0318- 456645 
   j.opthof@hervormdharskamp.nl  

Dhr. E. van Veenschoten A.G. Wijersweg 36, Wekerom  0318-456736  
   e.vanveenschoten@hervormdharskamp.nl   
 
                                 
College van kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters heeft als  doelstelling de voortgang van de 
prediking van het Evangelie. Zij wordt hierin bijgestaan door een financiële 

commissie.  De lasten die de gemeente heeft te dragen zijn fors. Het is daarom 
noodzakelijk dat er een vaste bron van inkomsten is. Een voorbeeld hiervan is de 

bekende vrijwillige bijdrage, die naast de wekelijkse collectes van zowel de 
belijdende- als de volwassen doopleden van onze gemeente wordt gevraagd. 

Eenmaal per jaar wordt er aan de belijdende leden van de gemeente een bijdrage 

gevraagd voor het solidariteitsfonds van de Protestantse Kerk in Nederland. De 
helft van deze bijdrage is bestemd voor de plaatselijke gemeente. De andere helft 

is voor de landelijke kerk. Zij gebruikt dit geld voor gemeenten die financiële steun 
nodig hebben. 

        

Bankrekeningen van college van kerkrentmeesters 
NL69 RABO 0368 5026 86 College van Kerkrentmeesters Harskamp 

 
Verjaardagfonds 

Iedereen die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt, krijgt namens de 
gemeente een schriftelijke felicitatie. De jarige ontvangt tevens een envelop  

waarin hij of zij een gift mee kan meegeven of de gift per bank kan overmaken via 

het bovengenoemde bankrekeningnummer t.a.v. het verjaardagfonds. 
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Website 
Onze gemeente heeft een eigen website. Op deze website is informatie over de 

gemeente ook beschikbaar. Tevens is er een link geplaatst om via internet met 

de kerkdiensten mee te luisteren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 
diensten na te luisteren.  

Naast de informatie over de gemeente kunt u ook verdere gegevens vinden over 
de exploitatie van ons verenigingsgebouw.  

De website is te bereiken via: www.hervormdharskamp.nl   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van kerkrentmeesters is als volgt samengesteld: 

 
Dhr. J. Meuleman Molenweg 105     voorzitter   0318-453915 

Dhr. E.J. Versteeg   Molenweg 11        secretaris   0318-456669 
Dhr. P.C. van Dijk Beatrixlaan 21     penningmeester         06-11199896 

 
 

 

 

 

http://www.hervormdharskamp.nl/
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Financiële commissie  

Johanna van Dam Blaakweg 8b       06-52341783 
Pieter van Dijk  Beatrixlaan 21                 06-11199896 

Lia le Fèbre   Kraatsweg 17       0318-457441 

Jan van den Hoek Kraatsweg 70b                 0318-457702 
Bertina van Laar Dorpstraat 70c       0318-456507 

Carla van Voorst Harderwijkerweg 13       0318- 457661 
 

Kosters van de gemeente 
D.J. van den Brink Otterloseweg 35      0318-457457 

W.J. Nieuwenhuyzen Ruttenbeeklaan 60      06-43124775 
koster@hervormdharskamp.nl 
 

Organisten:   
Jan Boogert   Ruttenbeeklaan 32      0318-701289 

Henk van den Brink Molecaten 99                                0342-412836 
   Barneveld 

Ben van Leeuwen  Julianastraat 11a      0318-456292 

André van Veldhuizen    J. v.d.Heydenstraat 80                06-53476164 
                                  Kootwijkerbroek 

Beleidsplan 
Zoals u weet maakt onze Hervormde Gemeente sinds 2004 deel uit van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Een ieder van ons weet dat wij als gemeente 

destijds met vaste overtuiging, maar niettemin ook met zorg en bezwaar, hervormd 
zijn gebleven.  Om onze positie als gemeente binnen deze kerk helder te bepalen 

is er een beleidsplan gemaakt. Verschillende principiële zaken komen hierin aan de 
orde. Hierbij valt te denken aan ons beleid met betrekking tot het inzegenen van 

het huwelijk en de manier waarop wij deel uit maken van de kerk in haar geheel. 
Wanneer u meer informatie van dit beleidsplan wilt ontvangen, neemt u dan a.u.b. 

contact op met de scriba van onze gemeente. 

 
Huisbezoeken 

De kerkenraad streeft ernaar om elke pastorale eenheid binnen de gemeente 
tenminste een keer per twee jaar thuis te bezoeken. Wij stellen het als kerkenraad 

zeer op prijs wanneer alle gezinsleden hierbij aanwezig zijn. De huisbezoeken 

worden in de regel gedaan door een ouderling en diaken. Huisbezoeken zijn een 
aloude gewoonte binnen onze kerk. Het gaat erom dat de kerkenraad op deze 

manier op de hoogte is van het persoonlijk geestelijk welzijn van de leden van de 
Christelijke gemeente. Want mede daarom heeft de Heere Jezus Christus de 

ambten in de christelijke gemeente gegeven. Deze zien er op toe dat Christus Jezus 
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een gestalte krijgt in het leven van ieder lid van de gemeente. Maar wat kan het 

ook goed zijn als u een luisterend oor geboden wordt bij geestelijke worstelingen 
en andere levensvragen. Juist dan ook mogen de broeders van de kerkenraad u 

een weg wijzen in het Woord.  

 
Diaconie 

Als we eens zien wat de diaconie inhoudt kunnen we het beste bij de instelling van 
het diakenambt beginnen. De eerste diakenen werden verkozen in één van de 

eerste christelijke gemeenten. Daarover kunnen we lezen in Handelingen 6. Daar 
ging het niet goed met de verzorging van armen en hulpbehoevenden en de 

verdeling van de ingezamelde gaven. De armenzorg zag men als een christelijke 

roeping. Daarom was men niet tevreden toen dit in de eerste christengemeente 
verzuimd werd. Voor hen gold en ook voor ons geldt: God liefhebben boven alles 

en onze naaste als onszelf. En zouden wij onszelf onthouden wat nodig is als eerste 
levensbehoeften? Daarom moet ook de naaste worden geholpen! Deze zaken 

verzuimen wordt in Handelingen 6 vers 2 genoemd; het Woord Gods nalaten. De 

gemeente moest omzien naar mannen om de dienst van de barmhartigheid waar 
te nemen. Er werden 7 mannen verkozen en het diakenambt werd ingesteld. Ze 

stonden in dienst van God en Zijn gemeente. Het woord ‘dienst’ is in de Griekse 
taal, de taal van het Nieuwe Testament, Diakonia. Daarvan is afgeleid diaken en 

diaconaat. Een diaken is dus een dienaar, maar de gehele gemeente moet 
‘diaconaal’ zijn en staat in dezelfde dienst. Als grootste voorbeeld van deze dienst 

moeten we zien op Christus’ leven. Hij kwam om arme zondaren, hulpbehoevende 

ellendigen te dienen, niet om gediend te worden. 
Nu krijgt het diaconaat wel gestalte in de vorm van een college van diakenen, maar 

ook de gehele gemeente moet bij dit werk betrokken zijn. 
Het is zelfs onmogelijk diaconaat te verrichten zonder hulp en inzet van de 

gemeente. Zo mogen we bezig zijn als diaconie om de gaven, die in de gemeente 

zijn ingezameld, en andere inkomsten te verdelen en te besteden aan onze naaste 
die in nood en armoede kwam door ramp of ziekte. 

 
Het college van diakenen is als volgt samengesteld: 

 

Dhr. J.C. op ‘t Hof  Dorpsstraat 161  voorzitter            0318-456645 
Dhr. S.S. de Jager  Lage Engweg 10     secretaris     0318-456511 

Dhr. E. van Veenschoten A.G. Wijersweg 36 penningmeester      0318-456736   
     Wekerom                              
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Wat mogen we als diaconie zoal doen? 

 
Collecteren  

Er zijn in principe twee diaconiecollectes per maand. Aan het begin van ieder jaar 
wordt er een collecterooster opgesteld. Hierop worden alle diaconiecollecten 

vermeld, ook de collectes die in overleg met de zendings- en 
evangelisatiecommissie zijn vastgesteld. 

 

Financiële ondersteuningen binnen de gemeente 
Dergelijke ondersteuning verleent de diaconie aan personen en gezinnen die in 

moeilijkheden gekomen zijn. Elke aanvraag in dit verband wordt terdege 
overwogen. De diaconie wil immers de middelen die zij verkregen heeft, 

verantwoord besteden. 

 
Financiële bijdragen en ondersteuning aan allerlei stichtingen en 

organisaties, of ten behoeve van andere activiteiten 
Ook hier moet worden nagegaan of de hulp van de diaconie wel op de goede plaats 

terechtkomt. Dus wat beoogt de instantie die hulp vraagt? Ook hierin is de diaconie 
verantwoording schuldig tegenover God en de gemeente. Hierin wordt de diaconie 

geadviseerd door de zendings- en evangelisatiecommissie.  

 
Administratie en beheer 

Om niet ongeordend, maar wel verantwoord, te werk te kunnen gaan moet een 
administratie worden bijgehouden van de kosten en uitgaven. De gemeenteleden 

kunnen elk jaar een verslag van deze administratie inzien. Via het kerkblad wordt 

aangekondigd waar en wanneer.  
 

Bankrekeningnummer Diaconie 

NL46 RABO 0368 5556 74 Rabobank te Harskamp 
 

Dienstopnames 
Naast het beluisteren van onze diensten op internet wordt er van elke kerkdienst 

in onze gemeente een opname gemaakt. Er is daarom gelegenheid de opgenomen 

kerkdiensten via een cd of cassettebandje te beluisteren. Wilt u een cd of 
cassettebandje bestellen of  thuisbezorgd krijgen, dan kunt u contact opnemen 

met:  
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Ben Jonkers   Pijnenburgweg 1 tel.   0318-592249 

 
Kerktelefoon of livestream via kerkdienstgemist.nl 

Deze hulp is bestemd voor hen die de zondagse kerkdiensten niet kunnen bijwonen 

zoals ouderen, langdurig zieken of hen die bijvoorbeeld werken in de zorg. Voor 
hen die beslist niet meer naar de kerk kunnen komen, kan kerktelefoon worden 

aangevraagd. Wil u in aanmerking komen voor de kerktelefoon of zijn er 
storingen,  dan dient u contact op te nemen met: Diaken E. van Veenschoten tel. 
0318-456736   
Een andere mogelijkheid is dat u de kerkdiensten kunt volgen via onze live-stream 

op kerkdienstgemist.nl tijdens kerktijden of wanneer u de kerkdienst niet kan 

volgen tijdens kerktijden maar deze wel wil terugkijken, kunt u een aanvraag doen 
via kerkdienstgemist.nl – zoek op Harskamp – selecteer een willekeurige dienst. 

Klik op de button ‘video’ linksonder op het scherm. 
 

 
Vervolgens kun u een toegangsverzoek doen door op de button ‘vraag toegang’ 

te klikken. Heeft u hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met: Diaken 

S. de Jager tel. 0318-456511 
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Diaconale ondersteuning van Christelijke doeleinden 
Hieronder een overzicht van een aantal instellingen die we als diaconie mogen 

steunen door financiële bijdrages: 

    
✓ Bonisa zending   Eén op de vijf wereldbewoners is een Chinees 
✓ Basisschool ‘de Zaaier’  Aanschaf Bijbels en christelijke materialen. 
✓ Bijbelcursus    Bijbeluitleg voor rand- en buitenkerkelijken 
✓ Stichting De Ondergrondse Kerk  

SDOK    Steun Vervolgde Christenen wereldwijd   
✓ Gereformeerde Zendingsbond 2 projecten oa ds.P.Kleinbloesem 

                                                    tbv.Cuba                 

✓ Hervormd Jeugd Werk HJW   Landelijke Jongeren organisatie   
     voor Hervormde gemeenten  

✓ Kinder Bijbel Club  KBC     Zaterdagse evangelisatie voor   

     rand-en buitenkerkelijke kinderen                   

✓ Mission Aviaton Fellowship MAF Pilotenechtpaar Piet & Marijke                       
                                               Muilwijk 

✓ Spaans Evangelische Zending (SEZ) Bijbelverspreiding en evangelisatiewerk  
     onder Rooms Katholieken 

✓ Stichting Predikt het Woord  Evangelisatiewerk te Hoorn e.o. 
✓ Stichting Friedensstimme  Vervolgde Christenen in de voormalige Sovjet-Unie 
✓ Stichting steun Messiasbelijdende  

Joden  
✓ Trans World Radio TWR   Bijbeluitzendingen naar gesloten landen 

     voor christenen 
✓ Tsjaad Zendingswerk   oud gemeentelid Dineke Methorst met 

     haar man Michael Schüle (arts) 
✓ Stichting Predikt het Woord  Evangelisatiewerk te Hoorn e.o.  

✓ Stichting steun Messias Belijdende 
      Joden te Putten      

✓ Trans World Radio TWR   Bijbeluitzendingen naar gesloten landen 
     voor christenen                         

✓ Zendings en Evangelisatie Commissie, ZEC 

✓ Zondagschool Het Mosterdzaadje 
✓ Christelijke Bibliotheek Ruth     instandhouding v.d. bibliotheek samen met  

     de  H.H.G. te Harskamp         
✓ Onkosten kerktelefoon 

✓ Div. giften voor landen die worden getroffen door rampen of hongersnood. 

Deze hulpverlening loopt meestal via bestaande verantwoorde Stichtingen, 
zoals ZOA en Woord en Daad 



Gemeentegids Hervormde Gemeente Harskamp 2022, versie 1.3, 25102022 

10 

Sacramenten 

 
De Heilige Doop 

Ouders die hun kind willen laten dopen worden uitgenodigd op de doopzitting. 

Deze wordt in de regel gehouden in de week voor de doopdienst, in de 
consistoriekamer van het kerkgebouw. Beide ouders dienen hierbij aanwezig te zijn 

en zij worden verzocht hun trouwboekje mee te nemen. De predikant leidt de 
doopzitting. Om de pastorale verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tot haar 

recht te laten komen, is er bij de doopzitting ook een ouderling aanwezig. 
 

Het Heilig Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal is ingesteld “voor degenen die zich vanwege hun zonden 
mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn” 

(antw. 81 van de Heidelbergse Catechismus). De viering van het Avondmaal vindt 
viermaal per jaar plaats. Voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt een 

voorbereidingsdienst gehouden. Na de bediening van het avondmaal is er een 

dienst van nabetrachting en dankzegging. Zij die deelnemen aan het Heilig 
Avondmaal worden in deze drie diensten verwacht. In de week voorafgaande aan 

de avondmaalszondag wordt er censura morum gehouden. Een deel van de 
kerkenraad is bijeen en de lidmaten van de gemeente kunnen eventuele 

moeilijkheden die zij met hun naaste in de gemeente hebben en welke zij niet in 
een persoonlijk contact hebben kunnen oplossen, ter sprake brengen. Datum en 

tijd van censura morum wordt bekendgemaakt tijdens de kerkdiensten. 

 
Catechisatie 

De catechisatie wordt gegeven van begin oktober tot en met half maart. Er wordt 
momenteel aan vier leeftijdsgroepen catechisatie gegeven. Meer informatie 

hierover vindt u op de website. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe de groepen 

het beste ingedeeld kunnen worden. Ook wordt er de mogelijkheid geboden de 
belijdeniscatechisatie te volgen. In de maand september worden de catechisatie-

uren bekend gemaakt in de kerkbodes. 
 

Zondagsschool  

Zondagsschool het ‘Mosterdzaadje’ is 1972 opgericht. Op zondagmiddag wordt er 
zondagsschool gehouden van 14.00 uur tot 14.45 in “t Anker’. De kinderen die de 

zondagsschool bezoeken leren iedere week een (korte) tekst en een psalmvers 
(jongere kinderen in gedeeltes). Op eenvoudige wijze wordt Gods Woord 

doorgegeven aan de kinderen, waarbij de Bijbelse  lessen naar het kinderleven niet 
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ontbreken. Kinderen van vier tot twaalf jaar zijn hartelijk welkom. De kinderen zijn 

verdeeld in drie groepen: 
A – groep kinderen uit groep 6, 7 en 8 

B – groep  kinderen uit groep 4 en 5 

C – groep kinderen uit groep 1,2 en 3 
De leiding bestaat uit twaalf personen, vier voor iedere groep. Iedere week zijn er 

per groep twee leidinggevenden aanwezig. 
 

Contactpersoon:    
Juf Buijs   Dorpsstraat 118        06-24798681 
Leidinggevenden van de zondagsschool zijn: 
 

A-groep : 

Juf Buijs (voorzitter) 

Meester Koebrugge 
Meester van de Kolk (algemeen adjunct) 

Juf Methorst   
 

B-groep : 

Juf van Veenschoten (penningmeester) 
Juf van Veldhuizen 

Meester Visser 
 

C-groep: 

Juf van den Bosch 
Juf le Fèbre 

Juf de Waard 
Juf Wouda 

 

 
Preekbespreking 

Met jongeren van de gemeente wordt er ongeveer zes keer per jaar een 
preekbespreking gehouden. De preek van de morgendienst of van de avonddienst 

wordt besproken aan de hand van vragen en van een aantal stellingen. De 

preekbesprekingen worden gehouden in het verenigingsgebouw. 
 

Verenigingen 
Op de verenigingen staat het onderzoek van Gods Woord centraal. Echter ook de 

ontmoeting, de goede sfeer en ontspanning krijgen aandacht tijdens deze 
avonden. Al de jeugdclubs delen de clubavond op ongeveer dezelfde wijze in. Er 
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wordt begonnen met een inleiding over een Bijbelgedeelte. Dit Bijbelgedeelte 

wordt samen besproken. Daarna houden we een pauze. Tijdens de pauze wordt er 
koffie, thee of frisdrank geschonken. Na de pauze wordt er een vrije activiteit 

georganiseerd, bijvoorbeeld  knutselen, het spelen van een Bijbelse quiz of iets 

dergelijks.  Aan het eind van het verenigingsseizoen wordt  het jaar met alle 
verenigingen samen afgesloten. Dit gebeurt tijdens een zondagse eredienst. Het 

nieuwe seizoen wordt op dezelfde wijze geopend.        
 

Plaats: Alle (verenigings-)activiteiten vinden zonder tegenbericht plaats in het 

‘Anker’ achter de kerk.  
 

Jeugdraad 
De jeugdraad is een overkoepelende organisatie rondom de jeugdverenigingen. 

Deze commissie houdt zich bezig met het jeugdbeleidsplan. Zij zoeken ook  naar 

ondersteunende materialen voor inleidingen en de avondopening. Anderzijds is 
deze commissie in het leven geroepen om te adviseren bij de praktische invulling 

en organisatie van de clubavonden.  
Zitting in deze commissie hebben: 

Ouderling (voorz.) J. Meuleman   Molenweg 105      0318-453915 

Ouderling    A. van Veldhuizen J.v.d.Heydenstraat 80     06-53476164 
                                     Kootwijkerbroek       

Diaken      S.S. de Jager             Lage Engweg 10    0318-456511 
Lid (secr. )          John Achterstraat  Kruisweg 16      0342-443309 

     Kootwijkerbroek      
 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Meuleman 

 
-12 Club ‘Onderweg’  

De club komt iedere veertien dagen op de donderdagavond bij elkaar.  De aanvang 
is 19.00 uur en rond 20.45 uur wordt de avond afgesloten. Deze club is voor 

jongens en meisjes van 9 t/m 12 jaar.  

Leiding: 
Johanna van Dam Blaakweg 8b    06-52341783 

Eelco  op ’t Hof  Laarweg 100    0318-456375 
Wilfred Nijhof  Laarweg 51    06-30235111   

Gerjanne Schreur Wesselseweg 158a, Kootwijkerbroek 06-18612656 
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-16 club ‘Schatgravers’ 

De club komt iedere veertien dagen op de vrijdagavond bij elkaar. Deze club is 
bedoeld voor jongens en meisjes van 12 t/m 15 jaar. De aanvang is 19.30 uur en 

om 21.00 uur wordt de avond afgesloten. 
 
Leiding: 

Berthilda van den Berg   Dorpsstraat 118                06-27366607 
William Schregardus Dorpsstraat 8       06-13718828 

Tanja Sturm                 Smitshoek 19       06-11688792 

  

 

Jeugdvereniging “Jeugd Onderzoekt Bijbel (J.O.B.)” 
Iedere veertien dagen, op de vrijdagavond is er jeugdvereniging. Aanvang 19.45 

uur en sluiting rond 22.00 uur. Deze vereniging is bedoeld voor de jongeren vanaf 
de vierde klas van het Voortgezet Onderwijs. Ook deze vereniging heeft als 

hoofddoel het onderzoek van de Bijbel. Daarnaast is er ruimte voor gezelligheid, 

ontmoeting en ontspanning. 
 

Leiding: 
John Achterstraat           Kruisweg 16,                  0342- 443309 

    Kootwijkerbroek 
Gerrit en Liesanne Jager  Lange Heideweg 32,Otterlo            06-11965373 

           

Vrouwenochtend kring. 
De vrouwenochtend kring komt op donderdagochtend ongeveer één keer in  de 

drie weken bijeen in ‘t Anker. De aanvang is 09.45 uur. Rond 11.45 uur wordt de 

ochtend afgesloten. Op deze ochtend wordt een bijbelgedeelte behandeld en aan 
de hand van een aantal vragen wordt dit bijbelgedeelte besproken. 

 

Bijbelkring 
In de maanden oktober tot en met april komt de bijbelkring op woensdagavond (1 

keer per maand) bijeen. De avond begint om 19.45 uur. Voor de pauze wordt een 
Bijbelgedeelte behandeld. Na de pauze gaat men in groepjes bijeen en wordt er 

aan de hand van vragen over de inleiding met elkaar gesproken.  

 
Jong lidmatenkring 

In de maanden oktober tot en met mei komt de jonge (tot een leeftijd van 
ongeveer 35 jaar) lidmatenkring op woensdagavond (1 keer per maand)  bij 

elkaar. De avond begint om 20.00 uur. In deze kring wordt het boek ‘Christen-



Gemeentegids Hervormde Gemeente Harskamp 2022, versie 1.3, 25102022 

14 

zijn in het dagelijks leven’ van J.C. Ryle besproken.  Voor de pauze wordt een 

gedeelte behandeld. Na de pauze gaat men in groepjes uit een. Naast de 
bespreking van wat er behandeld is, is er ook ruimte om aan de orde te laten 

komen wat je heeft aangesproken en/of wat je mooi of moeilijk vond in het 

besproken gedeelte. 
 

Zendings- en evangelisatiecommissie 
Vanuit de opdracht: “Predik het evangelie aan alle creaturen…” (Marcus 16:15) wil 

onze gemeente aandacht aan zending en evangelisatie buiten onze gemeente 
schenken. Daarom is er een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. Wij 

vinden het belangrijk mee te leven met het zendingswerk in verre landen. Maar 

onze aandacht gaat ook uit naar het werk dat in ons eigen land gedaan wordt 
onder hen die nog vervreemd van Gods Woord leven. Daarom wordt minimaal één 

keer per jaar een informatieavond belegd. Ook worden diverse instanties financieel 
ondersteund door middel van een zendingscollecte. Daarnaast geloven we dat we 

ook in ons eigen dorp een taak hebben. We bezinnen ons op mogelijkheden om 

die mensen te bereiken die geen binding (meer) met de kerk hebben. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door in het hele dorp een folder te verspreiden waarin iedereen wordt 

uitgenodigd voor de kerkdiensten. Mededelingen over de diverse activiteiten 
worden in het kerkblad vermeld of afgekondigd tijdens de kerkdiensten. 

 
De zendings- en evangelisatiecommissie bestaat uit: 

Ben Jonkers (voorz.)  Pijnenburgweg 1    0318-592249 

Gijsbert Mosterd  (penningm.) Irenelaan 9        06-29197904  
Elly van Harten   Stroe Allee 7     0318-457723 

Jelle Koebrugge   Dwarsgraafweg 9a,     06-43645556 
Kootwijkerbroek 

Netty  Meerkerk    Irenelaan 5      0318-457909 

Lucy Theunissen   Margrietlaan 21      0318-457447 
 

Kinderbijbelclub 
De kinderbijbelclub is opgericht in 2006 met als doel niet kerkelijke of rand- 

kerkelijke kinderen uit Harskamp met het Woord in aanraking te brengen. Elke 

derde zaterdag van de maand (sept.-juni) organiseert de kinderbijbelclub een 
ochtend in een zaal van de Spil. Op zo’n ochtend zingen en bidden we met de 

kinderen en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna maken de kinderen een 
knutselwerkje of doen we gezamenlijk spelletjes.  

 
Voor info: Liesanne Jager, tel. 06-11965373 
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Basiscursus Bijbel en Christelijk Geloof  
Als christelijke gemeente willen wij graag het evangelie doorgeven aan iedereen 

die het horen wil. Hiervoor bieden wij een cursus aan. De cursussen worden 

gehouden in het Anker. 
De cursus wordt bezocht door mensen met verschillende achtergronden. 

Sommigen zijn niet of nauwelijks kerkelijk betrokken, terwijl anderen al jarenlang 
de kerkdiensten bezoeken en met de gemeente meeleven. Wat de deelnemers 

gemeenschappelijk hebben, is dat ze graag meer willen weten over het christelijk 
geloof, over God en de Bijbel en wat dit betekent voor de praktijk van het dagelijks 

leven. 

De cursus bestaat uit 3 modulen, die elk een half jaar duren. De ene keer beginnen 
we in september en de andere keer ruim anderhalf jaar later in januari. De eerste 

module van de cursus bestaat uit acht lessen. Deze module zal vooral gaan over 
God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Ook zullen wij praktisch in gaan op bidden 

en Bijbellezen. En uiteraard gaan wij in op de vraag waarom christenen geloven 

dat wij God nodig hebben in ons leven.  
Module 2 omvat zeven avonden en behandelt de volgende onderwerpen uit het 

Nieuwe Testament: Meester Jezus, het geloof, Jezus en de duivel, de sacramenten, 
kerk en gemeente, hoop voor de toekomst en Paulus.  

Module 3 bestaat ook uit zeven avonden. Daarin besteden we aandacht aan 
onderwerpen uit het Oude Testament: Genesis, Jozef, Naar het beloofde land, God 

is Koning, God is trouw, Jesaja en Daniël.  

Tijdens de cursusavonden is en veel gelegenheid voor onderling gesprek en ruimte 
om persoonlijke vragen te stellen, waarbij we samen op zoek gaan naar Bijbelse 

antwoorden.  
Contactpersonen: 

Willem van Hunnik,  06-29140366 

Jan de Waard,   06-40956572 
 

Mannenavonden Harskamp 
 

Zeven keer per jaar zijn alle mannen van 25 jaar en ouder welkom op de 

mannenavonden. Het doel van deze avonden is om als mannen uit onze 
gemeente met elkaar in gesprek te gaan over het Woord van God. Zes 

avonden maken we gebruik van Bijbelstudies van de Hervormde Vaan, de 
zevende avond is een afsluitingsavond rondom een thema.  

De reguliere avonden bestaan uit het samen zingen, samen lezen, luisteren naar 

een inleiding van ds. J. Belder. Na de inleiding van de dominee gaan we in 
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groepjes uit elkaar om verder te praten over datgene wat ons aangereikt is. Om 

21.30u wordt de avond officieel afgesloten. Daarna is er een ontspannen 

samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  

De organisatie van deze avonden wordt verzorgd door Ds. J. Belder, Bas Sturm 

en Jan de Waard. 
Contact: Bas Sturm (06-11688792), email: bassturm@outlook.com 
 

 
Kerkelijke huwelijksbevestiging 

Aanstaande bruidsparen van onze gemeente die op de trouwdag hun huwelijk 
kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen over deze belangrijke stap in hun 

leven willen vragen, worden verzocht zich ruim van te voren te wenden tot de 

predikant. Vóór de bevestiging nodigt de predikant het bruidspaar uit voor een 
gesprek over de dienst zelf en over de waarde en de betekenis van het christelijk 

huwelijk. Het bruidspaar ontvangt van de kerkenraad een huwelijksgeschenk, “de 
gezinsbijbel”. 

Het is zeer aan te bevelen vroegtijdig contact op te nemen met één van de 

kerkrentmeesters. Dit in verband met organisatorische zaken zoals gebruik van het 
kerkgebouw en aanwezigheid van koster en organist. 

 
 

Rouw  
Om op de juiste wijze met u mee te leven bij een sterfgeval, worden de 

nabestaanden vriendelijk verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant 

over de dag en het tijdstip van de begrafenis. De rouwdienst wordt in de regel 
gehouden in de grote zaal van het Anker. In sommige gevallen wordt een 

rouwdienst gehouden in het kerkgebouw. Het is ook mogelijk dat de rouwdienst 
thuis gehouden wordt. (Diensten in ‘het Anker’ kunnen via de kerktelefoon worden 

uitgezonden). Tijdens de rouwdienst houdt de predikant een korte overdenking uit 

Gods Woord. Ook op de begraafplaats behandelt de predikant een gedeelte uit 
Gods Woord. Na afloop van de begrafenis leidt de betreffende wijkouderling de 

maaltijd, waarbij hij eindigt met schriftlezing en gebed. Het is mogelijk, zo men 
wenst, “rouw in de kerk te brengen”. In overleg met de koster van de kerk worden 

er voldoende zitplaatsen gereserveerd. 
Het is gebruikelijk dat in de diensten op zondagmorgen de namen worden 

bekendgemaakt van hen die in de achterliggende week ons zijn ontvallen. In de 

voorbede worden de rouwenden in de gemeente opgedragen aan de God van alle 
vertroosting. 

mailto:bassturm@outlook.com
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Diversen 
 

Hervormd Centrum ’t Anker 
 

Om de lasten die we als gemeente dragen te verlichten is er de mogelijkheid om 
zalen van het Anker te huren voor verjaardagen en andere activiteiten. 

Hierover kunt u informatie vinden op de website. U kunt zich ook wenden tot de 

beheerder van ’t Anker. 
 

Mevr. Hendrikse-Blankespoor 0318-457278 
beheerder@hervormdcentrumharskamp.nl  
 
Rekeningnummer ’t Anker 
NL67 RABO 0137 3188 39 Verenigingsgebouw ’t Anker 

 
 

Bibliotheek Ruth       
 

Christelijke  bibliotheek “Ruth” wil er zijn voor christelijk  

Harskamp en omstreken. De stichting heeft als algemeen  
doel: het verstrekken van theologische en positief christelijke  

boeken en lectuur. Het dieperliggende doel van de bibliotheek 

 is de uitbouw van Gods Koninkrijk. De bibliotheek wordt  
gerund door zo’n 35 vrijwilligers die de dagelijkse gang van 

 zaken behartigen vanuit de centraal gelegen ruimtelijke  
voorziening ’t Anker. 
 

De stichting heeft een interkerkelijk karakter en is opgericht vanuit de Hervormde 
Gemeente (binnen de Protestantse kerk in Nederland) en de Hersteld Hervormde 

Gemeente te Harskamp. De bibliotheek werkt vanuit een helder statuut, een 
duidelijke grondslag en met een evenredige bestuurssamenstelling. De stichting 

opereert zonder winstoogmerk. Batige saldi worden gebruikt ter verbetering en 
aanvulling van de materialen. Jaarlijks wordt een breed lezerspubliek bereikt en 

worden duizenden boeken uitgeleend aan kinderen en volwassenen tegen een 

geringe prijs. 
 

U vindt bij ons een uitgebreid assortiment van ongeveer 17.000 boeken! 
Onder andere: 

*) literatuur 

mailto:beheerder@hervormdcentrumharskamp.nl
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*) theologie 

*) kerk– en zendingsgeschiedenis 
*) ethiek en maatschappij 

*) informatieve boeken      

*) poëzie 
*) romans 

*) groot-letter boeken 
*) prentenboeken 

*) beginnende lezers- en voorleesboeken  
*) kinderboeken –12       

*) jeugdboeken +12 

 
 

Wij proberen te zorgen voor leesplezier voor jong en oud! Iédereen uit Harskamp 
en omgeving  mag zich aanmelden als lid. 

  

In het Van Dale Woordenboek staat bij lezen een mooie omschrijving. Lezen 
betekent ook verzamelen. Na het oogsten verzamelden boeren de laatste aren op 
het land. Dat wordt arenlezen genoemd. Het is een mooie omschrijving van waar 
het bij lezen om gaat: verzamelen van verhalen en informatie. Wij hopen met 
onze bibliotheek te bereiken dat u en jij als lezer aren verzamelt die naast het 
geven van leesplezier ook ‘voedingswaarde’ hebben! 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE  

Adres: 

De bibliotheek is gevestigd in ‘t Anker  achter de Hervormde  kerk, Edeseweg 

143, in Harskamp. 

Contactgegevens 

Mevrouw C. Visser, tel. 06-39767736 en mevrouw. N. Meerkerk, tel. 06-44440752 

Openingstijden: 

Iedere dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur. 

Tijdens de zomer– en kerstvakantie zijn wij gesloten. 

 

Uitlenen:  
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Er hoeft geen abonnementsgeld te worden betaald. Elk gezin krijgt één pasje en 

u betaalt per geleend boek. De uitleentarieven liggen tussen de 20 en 35 cent  

per boek.  

Er mag een onbeperkt aantal boeken meegenomen worden. De uitleentermijn is 

drie weken. Na drie weken treedt de boeteberekening in werking.  

Reglement 

Bij de balie is een reglement verkrijgbaar waarin u alle uitleenvoorwaarden kunt 

vinden. 

Van harte welkom! 
  
 
 

 

 
 

 
 

 

Kerkblad  ‘Kerkklanken’ 

Dit kerkblad van de hervormde gemeenten Harskamp, Otterlo en Wekerom 
verschaft u alle berichten omtrent aanvang kerkdiensten, zieken, opbrengst 

collectes e.d.  Het kerkblad verschijnt 1 maal per 14 dagen. De dag van verschijning 
is in de regel de donderdag. Voor een abonnement of vragen over de bezorging 

kunt u zich wenden tot:  
 

Marc Visser  Irenelaan 35   06-39881548 
 

Rekeningnummer kerkbode 

NL23 INGB 0006 2408 77 t.n.v. Administratie Kerkklanken Harskamp 
 

        

Redactieadres voor kerkbode 
Scriba J. van Roekel  Willemshoek 9  0342-492145 
Opgave bij voorkeur per e-mail: scriba@hervormdharskamp.nl    
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Veluwse kerkbode 

Iedere vrijdag verschijnt de Hervormde Kerkbode van de Hervormde Gemeenten 
in de voormalige classes Harderwijk, Hattem en Nijkerk. Naast de preekbeurten 

biedt deze mededelingen, waarvan ieder gemeentelid op de hoogte moet zijn.  
 

Nieuwe abonnees kunnen zich opgeven bij: 
Hervormde Kerkbode, Antwoordnummer 170, 7300 VB Apeldoorn, tel 0800 

0998899 

           
E.H.B.O. 

Een aantal gemeenteleden is in het bezit van een E.H.B.O.-diploma of  
B.H.V.- certificaat. Deze mensen zitten tijdens de erediensten verspreid door de 

hele kerk. Als er zich een ongeval of calamiteit voor doet zullen enkele (of meer) 
van deze mensen hulp bieden. De koster die tijdens de dienst in het bezit is van 

een telefoon zal professionele hulp inschakelen wanneer dit nodig is. Als er in uw 

bank iemand onwel raakt, wordt u verzocht uw hand op te steken en de bank leeg 
te maken zodat er eerste hulp kan plaatsvinden. 

 
Vrijwilligerswerk 

In onze gemeente is de mogelijkheid om hulp van vrijwilligers te ontvangen. Er 

kan hulp geboden worden, bijvoorbeeld door het verrichten van licht huishoudelijk 
werk,  aan gezinnen waar de vrouw of moeder lichamelijk of psychisch ziek is en 

aan ouderen en eenzamen in de gemeente. We denken ook aan het geven van 
een lift naar de huisarts of het ziekenhuis of aan het oppassen op kinderen waarvan 

familieleden onverwacht naar het ziekenhuis moeten. Ook het doen van 

boodschappen behoort tot de mogelijkheden  We gaan ervan uit dat 
geheimhouding gewaarborgd is. 

Wanneer u hulp nodig heeft, neemt u contact op met de coördinatrice. Zij gaat 
samen met u bekijken hoe de hulp het beste kan worden ingezet. 

 
Karin Garretsen   Julianastraat 11    06-42651548 

 

Medeleven  
Zieken thuis of in het ziekenhuis kunnen het zeer op prijs stellen een bezoekje of 

kaartje van u te ontvangen. Medeleven is binnen de christelijke gemeente zeker 
op zijn plaats. Om zo elkanders lasten enigszins te mogen verlichten, dat is iets 

wat rijk is om te kunnen doen. Neemt u de proef eens op de som bij een (lang)durig 

zieke of een aan huis gebonden persoon. Via de kerkbode wordt zoveel mogelijk 
het adres vermeld waar de zieke zich bevindt. 
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Ziekenhuizen: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 10 6716 RP Ede 
Ziekenhuis Rijnstate    Wagnerlaan 55 6815 AD Arnhem 

   

Verzorgingstehuis: 
Huize Metje   Smachtenburgerhof 1  6732 CD Harskamp 
 

Adressen  

Kerkgebouw   Edeseweg 143  6732 DB Harskamp    
0318-457401 

 

Kosters 
D.J. van den Brink Otterloseweg 35      0318-457457 

W.J. Nieuwenhuyzen Ruttenbeeklaan 60      06-43124775 
koster@hervormdharskamp.nl 
 
Verenigingsgebouw, ‘het Anker’ 

Edeseweg 143   6732 DB Harskamp   0318-457401 

 
Pastorie 

Dorpsstraat 137   6732 AC Harskamp 0318-456394 
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Namenlijst van Predikanten en oefenaars die de Ned. Herv. Gemeente 
te Harskamp gediend hebben. 

 

De gemeente Harskamp was van 1928 t/m 1962 een evangelisatie. Vanaf 2 juli 
1962 werd zij zelfstandig. 

 
Jaartal  Naam predikant of voorganger 

1948 – 1951 Ds. H. Japchen (Em.) 
1953 – 1957 Eerwaarde hr. H. Ockerse 

1960 – 1966 Eerwaarde hr. J. Kattenberg  

1966 – 1967 Ds. J. Cuperus (Em.) 
1967 – 1972 Ds. J. Vroegindeweij 

1972 – 1978 Ds. G. Veldjesgraaf 
1978 – 1983 Ds. H.J. Stoutjesdijk 

1983 – 1989 Ds. W. Roos 

1990 – 1995 Ds. C. Stelwagen 
1996 – 2001 Ds. K. Veldman 

2005 – 2011  Ds. J. Lohuis 
2014 - 2021  Ds. M.C. Schreur 

2022  Ds. J.A. Mol 
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Geschiedenis van de Nederlands Hervormde gemeente 

 
Eind november 2018 verscheen het boek “Hervormd Harskamp, Van buurtschap 

naar zelfstandige gemeente” van de heer J.C. J. Versteeg, waarin de geschiedenis 

van de gemeente uitgebreid beschreven is. 
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 In de Inleiding schrijft de heer Versteeg :  
  

Het was onze oud-predikant ds. J. Lohuis die me terloops eens vroeg wat ik ervan 

dacht om de geschiedenis van onze hervormde gemeente in kaart te brengen. 
Deze vraag bleef bij mij hangen en na verloop van tijd begon ik met wat 

oriënterend onderzoek. Dat leverde zoveel interessante gegevens op dat ik besloot 
om verder te gaan. Vooral het gemeentearchief te Ede bleek een rijke bron van 

informatie te zijn. Naast dit archief waren de privécollecties die mij ter hand werden 
gesteld van groot belang. Gelukkig kwamen ook op een bepaald moment, 

onverwachts en ongedacht, de notulen van de Evangelisatie boven tafel, althans 

het tweede deel, waarvan we uiteraard een dankbaar gebruik hebben gemaakt. 
Het eerste notulenboek is door brand bij de secretaris verloren gegaan. Meer dan 

genoeg gegevens over de tijd na 1960 gaf het archief van onze kerkelijke 
gemeente.  Op grond van het ontdekte bronnenmateriaal, de geraadpleegde 

literatuur en de persoonlijke informatie hebben we getracht om een verantwoord 

en evenwichtig beeld te schetsen. Om het verleden wat dichterbij te brengen, 
hebben we geregeld kenmerkende citaten opgenomen. Deze zijn zoveel mogelijk 

in de oorspronkelijke spelling overgenomen en cursief weergegeven.   
  

We starten met onze tocht door het landschap van de kerkgeschiedenis van 
Harskamp aan het begin van de negentiende eeuw. Dat heeft vooral te maken met 

het feit dat er vóór 1811 geen notulen beschikbaar zijn van de hervormde 

gemeente van Otterlo. Een bijkomende reden is dat we uit deze tijd (1808) over 
een koninklijke enquête beschikken die ons onder meer gegevens verschaft over 

het dorp Otterlo met zijn buurtschappen, waaronder Harskamp.   
  

Deze studie is opgebouwd uit drie delen met in totaal drieëndertig hoofdstukken. 

Het eerste deel omvat het tijdvak tussen ca. 1800 en 1928. Omdat de buurtschap 
Harskamp kerkelijk  nauw verweven was met die van Otterlo, beschrijven we in dit 

deel in grote lijnen de geschiedenis van de hervormde gemeente van Otterlo met 
een knipoog naar Harskamp. We zien dat vanaf omstreeks 1900 de buurtschap 

Harskamp steeds meer het karakter van een dorp gaat krijgen.  Het  tweede deel 

gaat over de periode tussen 1928 en 1960. In die periode was er in Harskamp een 
Evangelisatie, die in 1928 werd opgericht. De komst van deze afstandsevangelisatie 

betekende dat men op kerkelijke terrein meer zelfstandigheid kreeg. Een 
hoogtepunt vormde onder meer de komst van een eigen kerkgebouw, eind 1928. 

De hervormde gemeenteleden konden nu voor het eerst in hun dorp naar de kerk. 
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Na een moeilijke tijd, waarin ook een Hervormd Comité ontstond, werden zowel 

dit Comité als de Evangelisatie in 1960 opgeheven.   
 

Het laatste deel beschrijft zowel de drie jaren dat de hervormde gemeente van 

Harskamp als wijkgemeente van Otterlo fungeerde als de ruim 50-jarige periode 
van haar zelfstandig bestaan (1963-2014). Een hoogtepunt in deze tijd was het 

moment dat de gemeente geheel zelfstandig werd. Een betreurenswaardig 
dieptepunt vormde de scheuring in de gemeente vanwege de vereniging tussen de 

Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden.  

  

De rode draad die door dit boek loopt is de wonderlijke trouw en genade van God, 
Die Zijn gemeente ook in Harskamp tot heden toe in stand houdt. Het is om die 

reden dat de uitspraak van dr. J. Koopmans De kerk is de plaats waar Christus met 
zondaren wil samenwonen op een van de eerste bladzijden staat afgedrukt. Het 

bewaart ons ook voor een hoogmoedig oordelen over het verleden.   

  
We wijzen erop dat in de voetnoten wordt verwezen naar de gebruikte bronnen en 

de geraadpleegde literatuur. Een aantal keren wordt er ook informatie in 
aangegeven.  

  
Een boek schrijven als dit werk doe je niet helemaal alleen. Ik wil daarom allen 

dankzeggen die mij voorzien hebben van foto's, privécollectie of andere gegevens. 

Een woord van dank is tevens op zijn plaats aan de meelezers de heren R. van 
Amerongen, G. Krooneman, E. Mosterd en mevr. drs. M. Beumer, en aan de heer 

T. van Dreven voor het verzorgen van de foto's in het boek en het mede-ontwerpen 
voor een concept van de omslag. Bijzonder ben ik de heer R(oel) van Amerongen 

erkentelijk voor zijn adviezen, het vele documentatie materiaal en zijn 

betrokkenheid. Ook dank ik de medewerkers van het gemeentearchief te Ede die 
mij altijd getrouw hebben voorzien van de opgevraagde stukken.  Dankbaar ben ik 

dat mijn vrouw mij steeds weer stimuleerde en mij de tijd gunde om aan dit boek 
te werken. Het College van Kerkrentmeesters dank ik voor de bereidwilligheid om 

deze studie uit te geven.  Ik stel het zeer op prijs dat ds. M.C. Schreur bereid was 

een voorwoord te schrijven.  
  

Boven alles komt de Heere de dank toe die mij de gezondheid en de kracht gaf om 
deze studie te beginnen en te voleindigen. Hem alleen zij de eer.  
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 Symboliek van het houtsnijwerk in de kerk 

 
Dhr. J.H. Ockerse verzorgde het houtsnijwerk van het doopvont, de knielbank, het 

orgel, het tafeltje voor het bruidsboeket en van de psalmborden. Hij geeft ons de 
volgende uitleg: 

 
De knielbank 

Vooraanzicht: onder het knielkussen ziet u opengewerkte harten. Dit idee heb ik 

opgedaan in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar dit is verwerkt in de kansel. 
Daarboven ziet u het symbool van de trouw, twee ringen door elkaar, daaromheen 

een lijnenspel van krullen die naar boven en beneden buigen en uitlopen in 
bladeren. Bovenaan in een blazoen (een wimpel) de tekst uit Jozua 24:15 

“Aangaande mij en mijn huis wij zullen de HEERE dienen. 
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In de rechterzijde van de knielbank ziet u geloof 
(bijbel), hoop (anker) en liefde (hart). De kroon 

is symbool van de zaligheid en daaronder een 

boekrol met daarom heen een slang gekruld, die 
zijn eigen staart in zijn bek heeft. Dit is het 

symbool van de vergankelijkheid. Dit alles is 
verwerkt in een levensboom met bloemmotief. 

Hierin is verwerkt een bloemknop, een 
ontluikende bloem, een bloem in volle bloei en 

een zaadknop, wat de hele levenscyclus 

verbeeldt.  
 

 
 

 

 
 

 
In de linkerzijde van de knielbank ziet u hetzelfde 

bloemmotief, maar dan met de geestelijke 
wapenrusting uit Efeze 6 erin gesneden. Bovenaan 

de helm der zaligheid, het borstwapen der 

gerechtigheid, het zwaard des Geestes, het schild des 
geloofs om de vurige pijlen van de boze uit te blussen 

en de schoenen van de bereidheid van het Evangelie 
des vredes. 
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Het doopvont 

Het doopvont hebben we mogen maken in de 
vorm van het net bij de wonderbaarlijke 

visvangst uit Johannes 21, waar, na de 

opstanding van de Heere Jezus, het visnet niet 
scheurde. Dit in tegenstelling tot Lukas 5, waar 

het net wel scheurde. Het net dat niet scheurde 
ziet op het volbrachte werk van Christus. Zo 

mogen we ook geloven dat er behoudenis is voor 
de gedoopte kinderen. Ze mogen dan een vis zijn 

in dat net. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Het tafeltje 
Het tafeltje is gemaakt om het boeket van de bruid op te leggen. Hierin is de 

geschiedenis van de verspieders die een goed getuigenis gaven van het beloofde 

land afgebeeld met de druiven van Eskol (Numeri 13:23). 
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Het orgel 

Het houtsnijwerk op het orgel heeft ongeveer hetzelfde motief als dat van de 
knielbank. 

 

De psalmborden 
Op beide psalmborden ziet u een opengeslagen 

bijbel, waar een bladwijzer op ligt. De ene bladwijzer 
is een knoestige stok die de wet symboliseert. De 

andere bladwijzer is een palmtak   die de lieflijkheid 
van het Evangelie uitbeeldt. Op de onderkant van de 

psalmborden ziet u psalm 150 uitgebeeld met de 

verschillende muziek-instrumenten. “ Alles wat adem 
heeft love den HEERE”. 

 
Met het maken van deze en andere werkstukken 

voelde ik mij gedreven door deze spreuk: 

Och mocht ik slechts een beitel wezen, 
Gereedschap in des Heeren hand, 
Dat ik mocht werken tot Gods ere, 
Tot bloei en voorspoed van dit land. 
 
Jaap Ockerse 

 
Wijzigingen voor de gemeentegids s.v.p. schriftelijk doorgeven aan:  
 

Scriba J. van Roekel 
Dorpsstraat 195  6732 AD Harskamp (0342) 492145 

email: scriba@hervormdharskamp.nl 


