
HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

We hopen van harte dat deze verenigingen besluiten lid 

van de Mannenbond te worden. Mede hierdoor raakt en 

blijft de gemeente betrokken bij de landelijke kerk en 

toont zich daarvoor ook medeverantwoordelijk. 

Op 20 maart 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden 

met de landelijke Mannenbond van de Christelijke Ge-

reformeerde Kerk. Het was een goede bijeenkomst. Ook 

de mannenbroeders van de CGK hebben zorgen over 

de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Wij bidden en 

hopen dat de Heilige Geest zo mag werken in kerk, ge-

meenten en mannenverenigingen, dat het gemeentelijk 

leven mag worden vernieuwd, dat ieder afzonderlijk mag 

worden aangevuurd tot trouw en moed en dat de kerk in 

haar geheel één mag zijn en méér en méér mag worden 

een pilaar en vastheid der Waarheid. Ook de Mannen-

bond heeft hier een verantwoordelijkheid in.

De landelijke toogdag van de Mannenbond van de CGK 

is D.V. zaterdag 6 oktober 2012 te Ede. Ds. R. Kok houdt 

een lezing over het gebedsleven. 

De landelijke toogdag 2012 van onze Mannenbond 

wordt D.V. gehouden op zaterdag 27 oktober in de 

Bethelkerk te Lunteren. Respectievelijk spreken ’s mor-

gens en ’s middags dr. P. Korteweg te Oud-Beijerland over 

Landelijk telt de Herstelde Hervormde Kerk vijfenvijftig 

plaatselijke mannenverenigingen. Hiervan zijn veertig 

verenigingen lid van de Mannenbond en hebben vijf 

verenigingen aangegeven geen lid van de Mannenbond te 

worden. De resterende tien verenigingen hebben nog geen 

besluit genomen. 

‘De Nederlandse Geloofsbelijdenis’ en prof. dr. W.J. op ’t 

Hof te Urk, over  ‘De Nadere Reformatie nu!’

Het vergaderseizoen 2011-2012 van de plaatselijke man-

nenvereniging nadert haar einde met rasse schreden. De 

vraag dient ons bezig te houden of wij als plaatselijke 

mannenvereniging een middel zijn geweest om de een-

heid van de gemeente te bevorderen? Hebben we Gods 

eer op het oog gehad? De wereld handhaaft haar begin-

sel, leeft los van haar Schepper en volhardt daarin. Laten 

wij als mannenbroeders in onze beginselen volharden en 

de eer van onze Schepper voortdurend zoeken. Laten we 

staan achter de boodschap die we hebben te brengen.

Mannenbroeders, bezoek uw plaatselijke verenigings-

avonden trouw. Mis de onderlinge bijeenkomsten niet. 

Door onvoldoende kennis van het Woord Gods worden 

we snel in dwaalleringen meegetrokken en kunnen dan 

het kostelijke niet meer van het snode onderscheiden. 

De apostel schreef: ‘Al de Schrift is van God ingegeven, 

en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de 

mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk 

toegerust’ (2 Timótheüs 3 vers 16 en 17). 
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