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1. VOORWOORD
1.1 Leven vanuit dé Bron
Er fietsen en lopen en rijden jonge vrouwen en jonge mannen en kinderen, oudere vrouwen en oudere
mannen aan het begin van de zondagmorgen naar De Bron. Al meer dan 50, bijna 60 jaar is die Bron
een plaats van ontmoeting. Van zien en gezien worden. Er wordt veel gepraat voor de dienst en tijdens
de collecte en als er koffiedrinken is na die dienst dan wordt dat luidkeels voortgezet. Die ontmoeting
is wezenlijk. Je bent niet alleen. “Samen willen we leven vanuit dé Bron.” Met die zin beginnen we onze
kerkdiensten… We hebben elkaar nodig, heel praktisch… In dit boekje staan alle namen van leden die
in onze kerk een functie vervullen. In de kerkenraad en in de taakgroepen. We hebben elkaar ook nodig
in moreel opzicht; om te ervaren dat je niet alleen bent met je geloof en je hoop. Daarom staan alle
namen en adressen van onze leden ook in dit boekje. Al wordt ons getal kleiner. Wat wij hier zeggen
en doen, wat wij hier horen en beleven is waardevol. Wij bewaren een schat met elkaar. De kerk is een
schatkamer waarin al eeuwenlang teksten en liederen en rituelen worden doorgegeven. Die schat
helpt ons bij ons leven. Dit is een plaats waar levend water stroomt. Waar wij in die stroom mogen
gaan staan.
De Bron is een plaats waar het gelukkig tijdens dat ene uur ook vaak stil is. Bij de uitleg, tijdens onze
gebeden, in dat intense stille gebed. Waar wij beseffen dat het om meer gaat dan om de ontmoeting
met elkaar. Het is de plaats waar je letterlijk even tot stilstand komt. Waar de vragen zich keer op keer
aan ons opdringen: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat breng ik hier voor God? Aan
vragen, zorgen, overwegingen, twijfel, geloof, inzet? Wat neem ik vanhier mee mijn leven in aan
inspiratie, geloof, vertrouwen, vergeving, nieuwe moed? Hoe kan ik verder?
Want De Bron is voor ons een plaats waar we God kunnen ontmoeten. Kunnen. Garanties zijn er niet.
Niet, nooit vanzelfsprekend want we kunnen nooit over Hem beschikken. Maar wel is hier een ruimte
gemaakt, met liefde en zorg heringericht, die het ons mogelijk maakt ons op God te richten, ons hart
voor Hem open te stellen. Het is een plaats waarvan Hagar ooit zei: Lachai roi. Dit is de plaats van de
Levende die mij ziet.

ds. Nelleke Beimers
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1.2. Onze Missie
‘Leven vanuit de Bron’ houdt in het beluisteren en beantwoorden van het Evangelie en is te vergelijken
met in- en uitademen. Dit beluisteren en beantwoorden betekent het ter harte nemen van Gods
beloften en opdrachten om te leren leven in de Geest van Christus. Er is sprake van een drievoudige
betrokkenheid: bij de Heer, bij elkaar als zijn volgelingen en bij het werk van de Heer in en voor de
wereld. Dit drietal vormt de onvervangbare kern van de kerk.
1.3. Onze Visie
De Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst De Bron wil een gemeente zijn waar we, ‘levend vanuit
dé Bron’, betrokken zijn op God, op elkaar en op de wereld om ons heen. Mensen voelen zich er
welkom en thuis. We willen open en gastvrij zijn. We zijn een eigentijdse, veelkleurige gemeente met
ruimte voor iedereen. We zijn zichtbaar en vindbaar. Onze gemeente bestaat uit positieve, actieve en
betrokken gemeenteleden met een missionaire houding. Er wordt enthousiast samengewerkt,
samengesproken en naar elkaar geluisterd. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. Er vinden
aansprekende, inspirerende speciale- en erediensten en activiteiten plaats. Daardoor is De Bron
letterlijk en figuurlijk een centrale plek in ons leven.
1.4. Speerpunten 2019
Belangrijke aandachtspunten voor 2019 zijn evenals voorgaande jaren de eredienst, het pastoraat, het
diaconaat en de jeugd. We gaan blijvend aandacht geven aan de JMG-groep (Jonge Mensen en
Gezinnen) en ook aan nieuwe gemeenteleden. In het afgelopen jaar hebben wij veel nieuwe leden
binnen de Bron mogen begroeten. Wij organiseerden voor hen een avond voor nieuw ingekomen.
Daarbij staan wij open voor de ideeën die zij vanuit hun gemeenten inbrengen. Het organiseren van
de startzondag op een locatie buiten ons kerkgebouw wordt als zeer waardevol ervaren. We gaan dat
de komende jaren continueren. De taakgroep Communicatie en Publiciteit heeft in 2016 vormgegeven
aan ons vernieuwde kerkblad de ‘NieuwsBron’. De vorm en mogelijkheden van en met communicatie
is continue in beweging. Ook een goede manier om onze gemeenteleden te benaderen. Wat is de
verwachting van het huidige kerk-zijn, de eredienst en activiteiten? Ontmoeting en met elkaar in
gesprek zijn is belangrijk. De catechese en het clubwerk proberen we wat meer op elkaar af te
stemmen. Samen met de Katholieke kerk organiseren wij komend jaar voor de eerste keer het
kerkontbijtje tijdens een kerkdienst voor jongeren van 12-15 jaar. Dit jaar komt er een aantal
vacatures. De kerkenraad komt graag in contact met gemeenteleden die mee willen denken en helpen
om de kerk te besturen, om activiteiten mee helpen te organiseren en ideeën te ontwikkelen voor de
toekomst. Ook het bezoeken van de wat oudere gezinnen en alleenstaanden is een dankbare activiteit.
Doen we het samen, dan is het goed te doen om gemeente te zijn. Kennen we elkaar? Het blijft voor
de kerkenraad een belangrijk aandachtspunt of we als gemeente van De Bron elkaar beter leren
kennen. In 2019 hopen we het proces van de naamswijziging van onze kerk af te ronden om daarmee
recht te doen aan het feit dat we een PKN-gemeente zijn.
1.5 Beleidsplan en overgangsfase
De komende jaren willen we voortbouwen op het fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd.
Er zal geen sprake zijn van een radicale beleidswijziging. Dat is ook niet nodig! Beleid is belangrijk en
daar willen wij het ook met elkaar over blijven hebben. In het najaar wordt er een dag gepland met
alle Kerkenraadsleden op deze dag zal het beleidsplan centraal staan. En gaan wij ons verdiepen in het
beleid binnen De Bron voor de komende jaren.
5

2. HISTORIE:
2.1. Naam Kerkgebouw De Bron
Als naam voor ons kerkelijk centrum koos men in 1991: “De Bron”. Op voorstel van een
gemeentelid. Motivatie: de bron is de plaats van het leven, van het levende water. Zonder
dit water kunnen we niet leven. De één heeft behoefte vaak en veel naar de bron te gaan, de
ander minder, maar zonder kunnen we niet. De bron is de plaats waar ieder bijeenkomt om
weer nieuwe en frisse kracht op te doen. Om de overige ruimten hun eigenheid te geven
koos men vervolgens voor benaming aldus: Kerkzaal: “Ontmoeting”, op voorstel van
mevrouw A. van Rossen-Dekker. Motivatie: dit is dé plek voor de ontmoeting met God en
met elkaar. Bijzaal: “Oase”, op voorstel van de familie K. Huising. Van ouds werd deze ruimte
(ook) gebruikt voor meer sociale activiteiten. Koffie na de dienst, gemeente-avonden,
groepswerk etc. In volgorde van binnenkomst via de hoofdingang komt men bij: De jeugdzaal, de kerkenraadskamer en de nieuwe zaal. In juni 1991 ging de kerkenraad akkoord met
het voorstel- om met verwijzing naar de Psalm aller Psalmen (150)- te kiezen voor de speelse
benaming “Cither”, “Cymbel”, “Tamboerijn”. En daarmee hebben deze namen een
bescheiden, maar welsprekende functie.
2.2. PREDIKANTEN DIE DE GEMEENTE HEBBEN GEDIEND
Predikanten die de gemeente hebben gediend sinds de oprichting op 17 maart 1929:
1929 - 1938

R.W. Huizing

1938 - 1941

O.W. Bouwsma

1941 - 1944

F. Mul

1951 - 1961

G. Tom

1961 - 1965

L. de Nood (ook voor de ziekenhuizen in de classis Zwolle)

1966 - 1970

A.J. Stolte

1970 - 1975

P.J. van Gulik

1975 - 1978

P.C. Schoeman

1979 - 1985

J.M. Brinkman

1986 - 1990

A.C. Hogenhuis

1991 - 2012

A.J.J. van Noord

(ook voor de ziekenhuizen in de classis Zwolle)

PREDIKANT NU VERBONDEN AAN DE GEMEENTE
2013 - heden

N. Beimers
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3. KENMERKEN VAN DE GEMEENTE
IJsselmuiden is een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel. De plaats telt ongeveer 11.780
inwoners. Zoals de naam al suggereert ligt IJsselmuiden aan de monding van de IJssel. Aan de andere
oever van de IJssel ligt de oude Hanzestad Kampen, waarmee het sinds 2001 één gemeente vormt en
waarmee het door een opvallende hefbrug (met 4 grote vergulde katrollen er bovenop) is
verbonden. Het dorp IJsselmuiden is na de steden Kampen en Steenwijk, de grootste plaats van
Noordwest-Overijssel, ook wel de Kop van Overijssel genoemd.
Het landschap wordt vooral gekenmerkt door de uiterwaarden van de IJssel en door het in 1364
ingepolderde moerasachtige gebied de Mastenbroek in het noordoosten, met als onderdeel daarvan
de Koekoek, een tuinbouwgebied. Ten noorden bevindt zich Kampereiland. Het Kampereiland, de
polder Mastenbroek, andere polders, de IJssel en het Zwarte Water vormen samen het Nationaal
Landschap IJsseldelta. Daarnaast is een mooi stadsgezicht op Kampen. IJsselmuiden is dus ingeklemd
tussen dit alles.
3.1. Kerkelijk:
IJsselmuiden kent een groot aantal kerken. Opvallend zijn de vele reformatorische kerken. De
historische Hervormde Dorpskerk staat in het centrum van het oude dorp en stamt van oorsprong uit
de middeleeuwen. Daarnaast zijn er onder meer een Vrije Oud Gereformeerde Gemeente, en een
Gereformeerde Gemeente in Nederland. Het laatstgenoemde kerkgenootschap heeft aan de
Trekvaart medio 2012 een nieuwe kerk gebouwd in de stijl van de dertiger jaren. Verder is er
hervormde gemeente (De Hoeksteen) Hersteld Hervormde gemeente die kerkdiensten belegd in een
middelbare school in Kampen. Ook kent IJsselmuiden een Christelijke Gereformeerde kerk, een
Gereformeerde kerk vrijgemaakt en een Gereformeerde kerk: de Gereformeerde kerk IJsselmuiden
Grafhorst ‘De Bron’.
3.2. Kleur:
Onze gemeente, de Gereformeerde kerk IJsselmuiden Grafhorst ‘De Bron, behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
3.3. Aantallen gemeenteleden:
Er is sprake van een hoge betrokkenheid van gemeenteleden bij alle activiteiten. Maar ook bij ons is
het moeilijk om voor alles voldoende vrijwilligers te krijgen. In het afgelopen jaar is een positieve
trend ingezet. De mensen willen weer meer betrokken zijn bij het kerkenwerk. De kerk zit bij
bijzondere diensten meestal vol. Bij reguliere diensten zijn er met name voorin nog wel wat lege
banken. Daarentegen zit het achterin de kerk wat voller. Er zijn geen bijzondere accenten
waarneembaar binnen onze gemeente.
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Leeftijdsopbouw De Bron september 2018
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3.4: Overige kenmerken van onze gemeente:
Het Nieuwe Liedboek.
Verder gebruiken we: Het liedboek, De Evangelische Liedbundel, Opwekkingsliederen, Tegen het
donker van Sytze de Vries, Rakelings nabij van Alfred C. Bronswijk, Tussentijds - Alles wordt nieuw
van Hanna Lam en Wim ter Burg - Taizé liederen
Avondmaal: wijze viering
Met belijdende leden en kinderen. Er is lopend avondmaal ('s morgens).
Andere keuzes die we als Gemeente De Bron maakten:
Binnen onze gemeente kunnen kinderen ook meedoen aan het avondmaal.
Binnen onze gemeente is het (in-)zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht
mogelijk.
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4. ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE
Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de Grote en de Kleine Kerkenraad. De
vergaderingen van de Grote en de Kleine Kerkenraad worden voorbereid door een agendawerkgroep
bestaande uit de preses en de scriba. De KKR bereidt de meningsvorming en besluitvorming van de
GKR voor.
4.1.GroteKerkenraad
De Grote Kerkenraad (GKR) bepaalt het beleid van de gemeente en neemt daartoe de belangrijkste
besluiten. In de Grote Kerkenraad zitten ouderlingen, diakenen en de predikant. De preses en de scriba
zijn ouderlingen met een bijzondere opdracht die benoemd worden uit het midden van de Grote
Kerkenraad. De Grote Kerkenraad vergadert gewoonlijk 3 à 4 keer per jaar. De vergaderingen worden
afgekondigd in het kerkblad. De vergaderingen zijn in principe openbaar.
4.2. Kleine Kerkenraad
De Kleine Kerkenraad (KKR) wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de diverse taakgroepen,
de preses, scriba en de predikant. De Kleine Kerkenraad bereidt de vergaderingen van de Grote
Kerkenraad voor en stemt de werkzaamheden in de diverse taakgroepen af op het beleid van de
Grote Kerkenraad. De Kleine Kerkenraad vergadert gewoonlijk één keer per maand. De
vergaderingen zijn in principe openbaar.
4.3. Moderamen
De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen heeft tot taak het
voorbereiden, het samenroepen en het leiden van de kerkenraadsvergaderingen en het
gemeenteberaad. Verder zorgt het moderamen voor het uitvoeren van genomen besluiten.
4.4. Gemeenteberaad
Over een aantal zaken neemt de kerkenraad geen besluit zonder dat de gemeente via het
gemeenteberaad daarin gekend of over gehoord is. Ten minste één keer per jaar vindt een
gemeenteberaad plaats.
4.5. Scribaat
De scriba verzorgt de correspondentie van de kerk. Zij plaatst de ingekomen stukken op de agenda
van Grote of Kleine Kerkenraad en/of stuurt ze door naar de diverse taakgroepen. Ook stelt de scriba
uitgaande stukken en brieven op en verzendt deze. Verder verzorgt de scriba de afkondigingen.
Daarnaast verricht de scriba een aantal huishoudelijke werkzaamheden, zoals het samenstellen van
dienstroosters voor de ouderlingen, de organisten en een jaarlijkse vergaderplanning. De scriba
vormt samen met de preses de agendacommissie van de GKR en de KKR.
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4.6. Taakgroepen
In De Bron wordt gewerkt met taakgroepen. Elke taakgroep (met eigen voorzitter en secretaris)
verzorgt een bepaald onderdeel van het kerkelijk werk. Momenteel kennen we de volgende
taakgroepen:
Eredienst, Pastoraat, Diaconaat, Kinderen en Jongeren, Communicatie en Publiciteit, Administratie en
Beheer.
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5. TAAKGROEP EREDIENST
De taakgroep Eredienst bezint zich op alles wat er speelt rondom de kerkdiensten en speciale
vieringen. Zij probeert bij de uitvoering van deze taak recht te doen aan de veelkleurigheid van de
gemeente. Ook regelt zij veel praktische zaken. Zij heeft oog voor ontwikkelingen in de kerk en
samenleving.
5.1. Kerkdiensten
De diensten worden gehouden in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron, Dijk-graafstraat 4 te
IJsselmuiden,  3317507. Het gebouw heeft meerdere zalen met elk een eigen naam: Cither,
Cymbel, Tamboerijn (naar Psalm 150) en Oase. De aanvangstijd van de reguliere dienst is: 9.30 uur.
Avonddiensten worden alleen gehouden als speciale diensten. De diensten op Biddag, tijdens de
Stille Week, Dankdag en op Oudejaarsdag beginnen om 19.30 uur. Op Hemelvaartsdag is er dienst
om 9.30 uur en op Nieuwjaarsdag begint de dienst om 10.00 uur.
Het Heilig Avondmaal wordt gemiddeld vijf keer per jaar lopend gevierd. Op Witte Donderdag gebeurt
dit staande in een kring. De bediening van de Heilige Doop kan in iedere dienst plaatsvinden, na
overleg met de predikant. De inzegening van een huwelijk wordt in overleg met de predikant
afgesproken. Voor een uitvaart neemt de familie of de uitvaartondernemer na het overlijden contact
op met de predikant.
5.2. Preekvoorziening
verzorgt de preekvoorziening. Hij regelt gastpredikanten voor de vrije- en vakantiezondagen van onze
predikant. Vanuit de taakgroep is Wouter het aanspreekpunt. Mocht u namen weten van predikanten
en/of andere voorgangers (die een preekconsent hebben) dan kunt u dit aan hem doorgeven. De eigen
predikant is verantwoordelijk voor de invulling van de overige diensten.
5.3. Liturgie
De taakgroep Eredienst denkt mee met de voorganger bij de voorbereiding van een dienst of een reeks
van diensten (bijvoorbeeld die van de Stille Week en Pasen). Diensten waaraan de taakgroep tot nu
toe meewerkte zijn: Dankdag, Biddag, Kerst, Paas-cyclus en zangdiensten. Ook is er op de achtergrond
aandacht voor speciale diensten. Tijdens vergaderingen worden alle diensten waarbij de taakgroep
Eredienst een rol heeft gespeeld, geëvalueerd. Bij de invulling van de diensten wordt geprobeerd aan
te sluiten bij de belevingswereld van jong en oud om zo veel mogelijk mensen aan te spreken.
5.4. Bloemengroep in de liturgie
De Bloemengroep probeert voor de kerkelijke feesten en/of bijzondere diensten een bloemstuk te
maken dat door vorm, kleur of naam een extra dimensie toevoegt aan de viering van de gemeente.
Door het symbolisch schikken van de natuurlijke materialen kan die extra dimensie ontstaan.
5.5. Kunst
Gedurende het kerkelijk jaar wordt een aantal muren in het kerkgebouw voorzien van tekeningen,
schilderijen of foto’s.
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6. TAAKGROEP PASTORAAT
De taakgroep Pastoraat heeft als doel het bevorderen van het omzien naar elkaar binnen de
gemeente. In de ideale vorm betekent dit dat alle gemeenteleden vanuit het samen gemeente-zijn
aandacht hebben voor elkaar en elkaar steunen. Een zevental ouderlingen geeft samen met de
pastoraal medewerker(s) en de bezoekpersonen uiting aan dit streven door gemeenteleden te
bezoeken vanaf de leeftijd van 75 jaar. Als er in de gemeente behoefte is aan pastorale aandacht of
pastorale bijstand, kan dit te allen tijde bij de predikant worden aangegeven. Speciale pastorale zorg,
zoals bij ziekte en stervensbegeleiding, voorbereidende gesprekken voor doopbediening en
huwelijksinzegening, is veelal een taak van de predikant samen met de meest betrokken ouderling.
Voor onvoorziene en onverwachte situaties kan contact opgenomen worden met een van de
ouderlingen. Deze zal er voor zorg dragen dat het gewenste contact tot stand komt. Elk jaar is er een
aanbod van activiteiten waarbij diverse thema’s aan de orde komen die te maken hebben met geloof
en leven. Doel van deze activiteiten is verbinding, ontmoeting en verdieping. Dit jaar zal weer een
aanbod van activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden met thema’s en momenten voor
ontmoeting. Het streven is om de onderlinge verbondenheid in De Bron te vergroten. Wij nodigen
alle gemeenteleden van harte uit elkaar te ontmoeten om met elkaar van gedachten te wisselen
rondom onder andere zingeving en vragen over het geloof.
6.1. Gespreksgroepen
Er zijn twee gesprekgroepen actief:
a. TWENTY TALK
Voor twintigers. Eén keer per maand spreken over onderwerpen van geloof en leven. De groep komt
samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers in café De Majesteit in Kampen.
b. PUNTJEPUNTJEGROEP
Voor mensen tussen de 30 en 50 jaar.
Eén keer per maand komt deze groep samen in De Bron. Doel is: ontmoeting en gesprek. De
onderwerpen hebben een link met het geloof en het leven van alledag. Deze groep komt eveneens
samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers.
6.2. Werkgroep Vorming en Toerusting
De werkgroep Vorming en Toerusting wordt gevormd door vertegenwoordigers van PKNzustergemeenten uit Kampen en De Bron. De werkgroep biedt jaarlijks activiteiten aan met
onderwerpen als Bijbel & Theologie, tradities, spiritualiteit, filosofie, maatschappelijke ontwikkelingen,
kunst, etc. Gemeenteleden kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Men kan op een of meerdere
activiteiten aan het begin van het jaar inschrijven of zich bij de betreffende activiteit aanmelden.
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7. TAAKGROEP DIACONAAT
Diaconaat is kort gezegd ‘Barmhartig of dienstbaar zijn’; dienen, delen en doen. De liefde van
Christus zichtbaar maken door in woord en daad hulp en ondersteuning te bieden bij fysieke,
materiële en sociale nood in binnenland (taakgroep diaconie) en buitenland (werkgroep ZWO) aan
diegenen die daar behoefte aan hebben. Dit alles onder leiding van diakenen in een signalerende,
coördinerende, faciliterende, stimulerende en toerustende rol, met Jezus Christus als Bron én
voorbeeld. Met elkaar krijgen we het (zo) voor elkaar!
7.1. Activiteiten
a. Eredienst
Binnen de eredienst heeft de diaken de volgende taken: collecteren, het aandragen van de voorbeden
en het voorbereiden en (mede) uitvoeren van de vieringen Heilig Avondmaal.
b. In de gemeente
Binnen de gemeente worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid:








bezorgen van de bloemengroet als teken van verbondenheid
verzorgen en bezorgen van een kerstattentie bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder
verzorgen van een zomer en/of kerstgroet voor gezinnen met een kleine beurs
(mede) vaststellen van het jaarlijkse collecterooster
verzorgen van Kerkelijke activiteiten voor mensen met een beperking
ondersteunen van acties die in de regio plaatsvinden (o.a. voedselbankactie)
(mede) opzetten en uitvoeren van diaconale activiteiten/projecten

c. Vervoersvoorziening
De diaconie verzorgt de vervoersvoorziening voor mensen die niet meer zo mobiel zijn en niet
beschikken over eigen vervoer naar de kerk of bijvoorbeeld het ziekenhuis. Er is een groep van
enthousiaste gemeenteleden beschikbaar die heen en weer kunnen rijden.
7.2 Werkgroep ZWO
ZWO staat voor ‘Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking’, en de werkgroep richt
zich dan ook zelfstandig en met een eigen begroting op deze werkvelden. Veelal zijn het projecten
uitgaande van Kerk-in-Actie die worden ondersteund. Daarnaast heeft de werkgroep de mogelijkheid
om financiële steun te bieden aan noodhulp en kortlopende projecten. Het komende jaar worden de
kerken in Syrië ondersteund.
Nieuw project: Syrische kerken als Baken van Hoop
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben
ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar
delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met
partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die
zich verzet tegen armoede, geweld en onderdrukking.
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Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen
mensen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als Jordanië en
Libanon. Ook twee derde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen vluchtte naar het
buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht
religie of politieke voorkeur. Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en
daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië. Zij stellen
de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs en ervaren die als steun in de rug.
Dankzij de financiële bijdrage van onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen
helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiënepakketten.
Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen
die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.




voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding
voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket
voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand lang een kamer huren

7.3. Werkgroep Senioren
De werkgroep senioren organiseert door het jaar een aantal bijeenkomsten voor senioren om daarmee
het ‘samen-gemeente-zijn’ gestalte te geven. Zo worden er een kerst- en paasviering met maaltijd
georganiseerd. Daarnaast is er nog een speciale koffiemorgen die afgesloten wordt met een
stamppottenbuffet.
7.4. Noodfonds
Het Noodfonds wordt beheerd door een werkgroep bestaande uit twee diakenen en twee
gemeenteleden. Vanuit het Noodfonds kunnen gemeenteleden geholpen worden die door bepaalde
omstandigheden in acute (financiële of materiële) nood zijn terechtgekomen en die daarvoor niet een
beroep kunnen doen op de overheid. De ondersteuning is anoniem en wordt ook wel de ‘stille diaconie’
genoemd.
Hulpvragen kunnen rechtstreeks of via een diaken, ouderling, de predikant of gemeenteleden gemeld
worden.
7.5. Thuiswerkgroep
De thuiswerkgroep is een enthousiaste groep van ongeveer 35 gemeenteleden die regelmatig bij
elkaar komen om allerlei werkzaamheden te verrichten. Het gaat hierbij om werkzaamheden als: Info
mappen en reclamefolders vouwen, waaiers maken van het KWF, labels inpakken, brieven in
enveloppen doen enz. De opbrengst komt vaak ten goede aan onze gemeente De Bron.
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8. TAAKGROEP KINDEREN EN JONGEREN
8.1. Crèche
Kinderen tot ongeveer vier jaar kunnen naar de crèche tijdens de zondagmorgen-dienst. Ze worden
daar opgevangen door minimaal twee crècheleidsters. Er is heel wat speelgoed en speelruimte voor
de allerkleinsten beschikbaar. Tijdens de collecte mogen de ouders de kinderen uit de crèche ophalen
om met de gemeente als geheel de zegen te ontvangen.
8.2. Kinderkring
Elke zondag is er kinderkring voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De verhalen en activiteiten
die worden aangeboden komen uit Bijbel Basics, de online kinderdienst-methode van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Met deze methode zullen de kinderen na acht jaar de tweehonderd meest
belangrijke Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Ze zullen bekende en minder
bekende verhalen horen en daarbij komen verschillende soorten verhalen aan bod; zoals psalmen,
verhalen uit de profetieën en verhalen uit de brieven.
Wij komen vier keer per jaar samen om alles goed met elkaar af te stemmen en de taken te verdelen.
De diensten bereidt ieder zelf voor en via de mail en de app helpen wij elkaar op weg waar nodig is.
In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd bereiden wij samen een project voor, waar de kinderen
tijdens de Kinderkring aan zullen werken. Hiervan laten wij ook wat zien / horen aan de andere
gemeenteleden. Bovendien organiseren wij met Kerst samen met andere kerken een Lichtjestocht of
zorgen dat er speciaal voor de kinderen een Kinderkerstfeest is.
8.3. Kindercatechese
Het programma voor de catechese zal de komende jaren een ander beeld krijgen. In overleg met de
leiding van het clubwerk wordt gezocht naar de mogelijkheid om catechese te geven aan de kinderen
in de leeftijd van 10-12 jaar. Gedurende het winterseizoen zullen ontmoetingen worden georganiseerd
waar sprake is van ‘geloofs-overdracht’. Ook naar hen toe wil de kerk proberen te verwoorden wat er
in de wereld van geloof en leven valt te ontdekken en te beleven. Thema’s worden gehaald uit Bijbelse
grondlijnen, verbonden met de actualiteit en de leefwereld van deze doelgroep.
8.4. Tieneractiviteiten
Voor de jongeren van onze kerk (12-17 jaar) wordt er maandelijks een activiteit georganiseerd. Dat
varieert van een Maaltijd Thuis bij een gemeentelid (ongeveer 5 keer per jaar) tot de Judas Games, een
smokkeltocht, klimmen bij Yosemity en survivalrun. Afhankelijk van de locatie en het aantal
geïnteresseerden gaat er dit jaar wellicht een groep naar ‘The Passion’. Ieder jaar zal opnieuw bekeken
worden welke activiteiten nogmaals en welke nieuwe activiteiten er aangeboden worden. Via de
NieuwsBron en de appgroep word je op de hoogte gehouden van de activiteiten die georganiseerd
worden.
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9. TAAKGROEP COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT
De taakgroep Communicatie en Publiciteit houdt zich bezig met de communicatie en met publicitaire
zaken over De Bron. Het gaat vooral om communicatie binnen De Bron: informeren, maar ook
inspireren en verbindingen tussen leden stimuleren. Dat doen we onder andere via kerkblad de
NieuwsBron en de website. Uiteraard schenkt de taakgroep ook aandacht aan moderne media, zoals
Facebook, de beamer en filmpjes. Sommige middelen worden al gebruikt; andere (nog) niet of in
mindere mate. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of versterken.
9.1. Uit de lucht vallen?
Het werk van de taakgroep moet goed aansluiten bij de kernwaarden van De Bron en bij haar missie,
visie en bij het profiel en de organisatie van de gemeente (‘leven vanuit de Bron’). Communicatie komt
niet zomaar uit de lucht vallen…
9.2. Wie, wat, waarom en wanneer?
Inderdaad, niet zomaar uit de lucht. Daarom is, naast specifieke klussen, een totaal-plaatje van
communicatie nodig waarbij we ons afvragen: wie willen we met onze communicatie bereiken, wat
willen we communiceren, wat willen we ermee bereiken, hoe bereiken we de betreffende doelgroep
en hoe gaan we (op termijn) de effecten meten.
Wie?
Het gaat in eerste instantie om interne communicatie, dus om communicatie binnen De Bron. Op
termijn kunnen we ons gaandeweg ook gaan richten op externe communicatie (zakelijke relaties,
kerkelijke instanties, overheden, omwonenden, andere kerken, ‘zoekende’ kerkgangers etc.)
Wat?
We communiceren over alles wat er binnen De Bron gebeurt. Het gaat daarbij om informeren, maar
ook om te inspireren en om verbindingen tussen leden te stimuleren.
Hoe?
Hoe (op welke manier) bereiken we wie en hoe willen we de informatie delen? Te denken valt aan de
volgende communicatiemiddelen: kerkblad de NieuwsBron, de
website, e-mail en het mededelingenbord. Uiteraard schenkt de taakgroep ook aandacht aan moderne
media, zoals Facebook en filmpjes. Sommige middelen worden al gebruikt; andere (nog) niet of in
mindere mate. Ze kunnen elkaar aanvullen en/of versterken.
9.3. Kerkblad NieuwsBron
De voorzitter van de taakgroep Communicatie en Publiciteit is eindredacteur van het kerkblad
NieuwsBron en wordt in de aanmaak van het kerkblad ondersteund door enkele leden van de
taakgroep. De NieuwsBron verschijnt in de regel om de drie weken. Kopij voor de NieuwsBron kunt u
inleveren bij Henk Bosch of mailen naar henk.bosch@hetnet.nl. Zie ook een-na-laatste pagina van de
NieuwsBron.
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9.4. Website
De website van De Bron (www.debronijsselmuiden.nl) bevat bijna alle informatie uit dit jaarboekje. De
homepage vermeldt elke week actuele gegevens over de komende erediensten en activiteiten in onze
gemeente. Ook zijn er foto’s te vinden van activiteiten die al plaats vonden. In het ledengedeelte van
de website kunt u het kerkblad de NieuwsBron lezen. Ook vindt u hier het jaarboek en alle
adresgegevens van onze leden. Om toegang tot dit gedeelte te krijgen moet u inloggen met een
account. Dit kunt u via de website aanvragen. De leden van de websitewerkgroep houden de inhoud
en de vormgeving van de website actueel. De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om
de website verder te ontwikkelen en doet voorstellen voor verbetering en verfraaiing van de website.
Taak- en werkgroepen kunnen teksten, aanvullingen en wijzigingen via Wouter Klaassens aanleveren.
9.5. Rechtstreeks via internet
Het is voor iedereen mogelijk om de meeste diensten vanuit De Bron rechtstreeks via
www.kerkomroep.nl te beluisteren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op
de startpagina van de website: www.debronijsselmuiden.nl.
9.6. Kerkradio… ook communicatie
Voor gemeenteleden die de diensten niet kunnen bezoeken of via internet kunnen beluisteren, bestaat
de mogelijkheid om de beschikking te krijgen over een kerkradio.
9.7. Opnamen van de kerkdiensten
Van de diensten is een digitale opname beschikbaar. Deze kunt u vanaf het moment van de opname
beluisteren via www.kerkomroep.nl of vanaf de volgende dag via de site van De Bron. U kunt de
betreffende dienst digitaal, via mail, in mp3-formaat of op speciaal verzoek op cd geleverd krijgen.
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10. TAAKGROEP ADMINISTRATIE EN BEHEER
Taakgroep Administratie en Beheer zorgt voor het beheer van de gebouwen alsmede voor de
financiële, personele en kerkelijke administratie.
De taakgroep kent ook een zogeheten College van Kerkrentmeesters. Dit bestaat uit voorzitter,
secretaris en penningmeester van bovengenoemde taakgroep.
10.1. Kerkelijk Bureau
Het aanvragen van attestaties vanwege vertrek naar de Nederlands Hervormde Kerk, de Lutherse
Kerk of de Gereformeerde Kerk is niet meer nodig. Als u overgaat naar een kerkgenootschap ánders
dan hierboven genoemd, wilt u dan twee weken voor vertrek uw attestatie aanvragen bij het
Kerkelijk Bureau? In dat geval is een attestatie beslist nodig. Het is van groot belang dat u alle
mutaties zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het Kerkelijk Bureau. Dit betreft: adreswijzigingen,
geboorten, wijzigingen in gezinssituaties, overlijden, vertrek naar andere gemeenten en eventuele
andere wijzigingen, zoals een ander telefoonnummer. Help de ledenadministratie aan goede
informatie!
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