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Maandag: wasdag

't Is maandag en het is april, 
de lucht is kerngezond met ijsblokken bestapeld aan de 
blauwe horizon,
de wind draagt fonklend zonlicht koel als hoge berglucht mee, 
er wappert helder wasgoed wit als uitgestoken sneeuw.
't Is maandag en het is april, 
Uw kruis stond opgericht, 
ik mag met heel de wereld mee 
staan blinken in een witte zee van zuiverheid en licht.

Nel Veerman (1909-2002)

Een beetje een ouderwets gedicht, geschreven door de niet zo bekende 
Veluwse dichteres Nel Veerman. Geschreven in een tijd toen vrouwen 
(!) nog op maandag de was deden en deze niet in een droger stopten, 
maar buiten hingen aan waslijnen.
Het is Pasen geweest in dit gedicht, net zoals voor ons. Het is een 
heldere nog koude dag in april, er is voorjaarslicht. En een knalblauwe 
lucht. De wapperende witte was steekt als sneeuw af tegen die blauwe 
lucht; en is een beeld voor wat na Goede Vrijdag en Pasen gezuiverd 
en nieuw aan het licht mag komen. Natuurlijk gaat ons oude leven 
verder, alles wordt weer vuil, en tóch is er even een besef van het licht 
en de zuiverheid van een nieuwe morgen, die paasmorgen, die nieuwe 
schepping. Een nieuw begin. Alles en iedereen mag delen in dat licht en 
die zuiverheid. Wij ook? Ja, wij ook.

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 11 april

09.30 uur ds. D.J. Lagerweij, Zwolle
Lector Gertine Junte
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 18 april

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Wil Reenders
1e Collecte Kerk
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 25 april

09.30 uur ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham
Lector Atty Westerink
1e Collecte KerkInActie/Binnenlands diaconaat
2e Collecte Middengroep
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden
• Albert van der Scheer, Trekvaart 77, verblijft en revalideert nog in 

Myosotis. Albert is volgens zijn vrouw Fintje een echt ‘mensenmens’ 
en hij geniet van de kaarten en het meeleven.

• Engeltje Hannink, van Dokkumstraat 30, kwam ongelukkig ten val, 
brak haar enkel en werd geopereerd in de Isalaklinieken. Op dit 
moment herstelt en revalideert ze in De Kievitsbloem, Patriottenlaan 
3, 8014 XP, Zwolle. We wensen haar doorzettingsvermogen en goede 
moed.

• Onze ouderling Ed Soer, Rietgors 15, is ziek. Zijn herstel zal langere 
tijd gaan vergen. Wij wensen hem van harte beterschap en geduld 
toe. 

• Bertus van der Kamp, Klaver 14, is een aantal dagen opgenomen in 
de Isalaklinieken in verband met onderzoek, maar is nu weer thuis. 
Hij heeft medicatie en het gaat gelukkig goed.

Kerkelijke stand
Verhuisd
• mw. M. Prijt, de Blexterstraat 35, naar Kerkepad 19, 8271 AX 

IJsselmuiden

Dank
Lieve mensen, dank voor de warme belangstelling en goede zorgen toen 
Henk ziek was. Dat vonden wij fijn! En heel erg bedankt voor de kaarten, 
bloemen en attenties na zijn overlijden. Ik weet mij gesteund. Een 
hartelijke groet van Willemien Jager-Hissink, kinderen en kleinkinderen.
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van De Bron, op zondag:
• 21 maart naar dhr. H. Steenhuis, Blekerijweg 3b
• 28 maart naar de fam. C. Hooft, Zeegravensingel 26 
• 04 april naar de fam. R. Landman, Concertlaan 126, Kampen

Onze jarigen
Hoera, hoera!! Er zijn jarige gemeenteleden te vermelden:
• mw. W. Brink-van Dooren, Paalkamp 15, 8271 LG, 11 april
• dhr. H. Brink, Simon Johannesstraat 30, 8271 TS, 12 april
• mw. Y. van Lohuizen-IJska, Boelestraat 34, 8266 DW Kampen, 12 april
• mw. J. de Roode-Zweers, Albert Schweitzerlaan 42, 8271 CZ, 21 april
• dhr. G. Immeker, Koraal 1, 8271 KA, 29 april
• mw. G. van Asselt-Fijn, Slenkstraat 14-23, 8271 TB, 30 april

We wensen hen ondanks alles fijne gezellige dagen toe.
En Gods zegen in dit komende nieuwe levensjaar.

 Uit de Psalmen (62: 8)
Bij God is mijn redding en eer,

mijn machtige rots,
mijn schuilplaats is God.
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Van jullie predikante
In de vorige NieuwsBron was ik te optimistisch en hoopte op een meer 
open samenleving met Pasen.
Maar op dit moment zitten we in de derde golf van de coronacrisis. 
Kerken die ‘gewoon’ open zijn liggen onder vuur en dit doet niemand 
goed. De koers die we in De Bron tot nu toe hebben gevolgd is een 
voorzichtige. We zijn solidair met de zorg en de samenleving. We 
denken dat dit de beste keuze is die we gelukkig steeds in unanimiteit 
kunnen maken.
Soms is het zwaar: een dienst houden voor een lege kerk. En voor velen 
van jullie is het zwaar om niet naar de kerk te kunnen, elkaar niet te 
spreken, niet samen te zingen. Maar de hardwerkende vrijwilligers 
inspireren mij heel erg. Samen proberen we er iedere keer een goede 
uitzending van te maken. In het voorjaar zal ik wel weer eens vaker 
een preek buiten opnemen, met cameravrouw Nellie Brink. Dit voor de 
broodnodige variatie. Verder doen we wat we kunnen en iets is beter 
dan niets. 
Ik wens jullie allemaal veel uithoudingsvermogen toe en creativiteit 
om van een soms saaie dag steeds weer iets te maken. Met elkaar 
meeleven helpt enorm. Blijf dat doen!

Hartelijke groet van ds. Nelleke Beimers

Nieuwe Bijbelvertaling 2021
Vanaf oktober dit jaar verschijnt 
de nieuwste Bijbelvertaling. Maar 
vanaf woensdag 7 april a.s. kunt u 
er al voor intekenen. Opmerkingen 
van lezers van de huidige NBV zijn 
erin verwerkt. De zogenaamde 
‘eerbiedskapitalen’ (hoofdletters) 
wanneer er over God, Jezus en de 
Heilige Geest gesproken wordt als 
een ‘Hij’, zijn in deze versie terug. 
Ook is de vertaling bijgeschaafd 
naar aanleiding van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. We 
zijn benieuwd.



7

Van de preses
Dank
Namens de gehele gemeente De Bron bedank ik 
iedereen die een inspanning heeft geleverd rondom 
Pasen, zoals de attenties en natuurlijk de vieringen. Fijn 
dat wij ondanks de beperkingen ook nu weer aan deze 
periode een bijzondere invulling konden geven. 

Visienota PKN
We laten Pasen nu achter ons en gaan op weg naar Pinksteren. Onlangs 
heeft de PKN de nieuwe visienota “Van U is de Toekomst” uitgebracht. 
De kernboodschap van deze nota is -Genade als grondtoon-, wat 
goed aansluit bij de periode van Pasen naar Pinksteren. We leven 
met de genade van God. En met deze genade zetten wij ons met een 
open houding in voor kerk en samenleving. In verbondenheid met 
elkaar zoals we het avondmaal vieren, ontvangen en delen we Zijn 
genadegaven. Dat doen wij binnen en buiten de geloofsgemeenschap, 
door  kerkmuren heen en zoeken wij naar samenwerking, lokaal 
en mondiaal. Daarmee zijn wij kerk tot in de haarvaten van de 
samenleving. Kijk ook op de website:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-
toekomst/
Een mooie visie die overeenkomt met wie wij willen zijn als De Bron. En 
toch blijft het meest belangrijke dat wij dit vertalen naar ons leven van 
alledag.

Gemeenteberaad
Dinsdag 18 mei a.s. is er weer een gemeenteraad. Dit zal digitaal 
gaan. Binnenkort gaan wij u uitgebreid informeren over hoe u bij deze 
bijeenkomst digitaal met uw computer, tablet of mobiele telefoon kunt 
bijwonen. U ontvangt daarbij duidelijke uitleg. 

Kerk in Beeld
Vanaf begin vorig jaar zenden wij de vieringen uit met toestemming van 
de kerkenraad. Dit vooruitlopend op het ingezette proces Kerk in Beeld. 
De afgelopen maanden is er door diverse taakgroepen gewerkt aan een 
zorgvuldig voorstel, zodat het uitzenden formeel wordt geregeld. Bij een 
positief besluit van de kerkenraad wordt dit voorstel vervolgens aan u 
voorgelegd.

Freddie Schutte
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Liturgisch tafelkleed ‘Leven vanuit de Bron’
‘Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. 
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt 
dat eeuwig leven geeft.’ (Joh. 4: 14)
In de afbeelding van dit kleed staat het Levende Water centraal. In de 
muur achter de tafel is een raam met daarin een kruis van blauw glas. 
Vanuit dit kruis stroomt het water symbolisch over de tafel naar de 
mensen toe en komt uit in een rivier vol water.
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft, de rivier was helder 
als kristal (Openbaring 21: 6)
Wij mensen mogen bij Jezus komen en drinken van dit Levende Water.
‘Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 
geeft.’ (Openbaring 22: 7)
Vanuit het kruis een groene tak, de symbolische kleur van leven is 
groen.
Als we drinken van dit water mogen we zijn als een boom, geplant aan 
water (Psalm 1).
De rode lijn in het water is een levensader. Rood is de kleur van Zijn 
bloed en Zijn liefde.
De betekenis van het woord levensader is: iets waar het leven van 
afhangt, waardoor het leven gevoed wordt.
Vanuit het kruis een gele lijn. Deze staat symbool voor het Licht van de 
wereld.
Door de liefde (rood) van Jezus worden wij gevoed en in dit (geel) Licht 
leven. 
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Links de kleuren van de regenboog.
Vanuit het kruis zijn er zonnestralen gequilt naar de regenboog toe.
De regenboog verschijnt als het regent en de zon tegen de donkere 
wolken schijnt.
God geeft de regenboog als teken van trouw. 
De regenboog heeft evenveel kleuren als de dagen van de week. 
God belooft in de regenboog dat Hij er was, er is en er altijd zal zijn. Elke 
dag weer.
De drie mensen staan symbool voor de gemeente.
Samen zijn we als gemeente verbonden met elkaar.
In vreugde - de witte persoon. 
In zorgen en verdriet - de paarse persoon.
In het leven van alledag - de groene persoon.
Verbonden met Jezus en ook met elkaar.
Over het kleed lopen de lijnen van het kruis. Deze verwijzen naar de 
verbinding van de predikant met de gemeente. De gemeente zit in de 
kerkdienst symbolisch aan de voet van het kruis voor de tafel en de 
dominee staat aan de voet van het kruis achter de tafel.
De lijnen komen midden op de tafel bij elkaar en vormen daar het kruis.
De plek waar Jezus en de gemeente elkaar ontmoeten, daar mogen we 
ontvangen en worden we gezegend. Elke kerkdienst weer. 
Onderaan het kleed is het symbool van de gemeente De Bron 
geborduurd.
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij 
gelooft.’ (Joh. 7: 38)

Rieteke Hoogendoorn
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Kinderkring en Pasen
Het feest van Pasen ligt achter ons. Uit alle enthousiaste reacties 
kunnen we opmaken dat we als kinderkring mogen terugkijken op een 
geslaagd Paasproject voor de kinderen van De Bron. Allereerst door de 
wekelijkse mooie filmpjes van Bible Basics, aangevuld met gesprekjes 
met kinderen vanuit De Bron. Heeft u daar ook zo van genoten?



13

Palmpasen
Het weekend voor Palmpasen hebben we goed gevulde tasjes bezorgd 
bij de basisschoolkinderen. Op Palmzondag hebben veel kinderen 
de Palmpasenstok gemaakt met al het lekkers dat er in het tasje zat. 
Dominee Nelleke Beimers had er een brief bij geschreven met daarin 
uitleg over de mandarijn, het buxustakje, de krakeling, de snoepjes en 
de zilverlingen. Ook het overheerlijke haantje ontbrak deze keer niet. 
Wat mooi om te zien dat de kinderen er zo leuk mee aan de slag zijn 
gegaan. Daar doen we het voor! En wat zou het toch fijn zijn als we 
volgende jaar in de kerk weer met veel gemeenteleden mogen genieten 
van de optocht met Palmpasen.
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Paasnetje
In het tasje zat ook een vrolijk gekleurd en goed gevuld paasnetje. 
Misschien kent u het nog wel van vroeger. Het is namelijk een oud 
gebruik dat kinderen als verrassing met Pasen een netje kregen gevuld 
met lekkernijen. Hiermee mag Pasen gevierd worden en ook dat het 
voorjaar begonnen is. Een nieuw begin… Het mooie is dat het netje elk 
jaar opnieuw gebruikt kan worden met Pasen. Vanuit de kinderkring 
wilden we deze traditie van hoop doorgeven aan de kinderen van De 
Bron. 
Het netje was gevuld met een mandarijn, chocolade ei/kuiken/lolly, 
een walnoot, een kuikentje en voorjaarsstickers. Als dat geen leuke 
verrassing was!
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Lise Blekkenhorst liet mij weten erg blij 
te zijn met haar paasnetje. Ze had ook 
een leuk idee wat met het paasnetje te 
doen na Pasen. Ze gaat het op die manier 
gebruiken op haar nieuwe kamer.

Dank
Uiteraard was dit project niet 
tot stand gekomen zonder 
heel veel helpende handen. 
Heel erg bedankt aan iedereen 
vanuit de kinderkring die heeft 
bijgedragen aan het verzamelen 
van benodigdheden en het 
wegbrengen van de tasjes. Heel 
veel dank ook aan de hakers 
van de Paasnetjes. Fijn dat u tijd 
en zorg heeft willen besteden 
aan het haken van (50!) netjes. 
Een eervolle vermelding voor 
deze gemeenteleden, en wel de 
dames: Meuleman, Dorgelo, Van 
der Kamp, Doorn, Niessen en 
Westendorp. Een speciaal woord 
van dank aan Margreet van 
Loo die namens de kinderkring 
deze Paasactie heeft gedragen! 
Ze heeft veel tijd en energie 
gestoken in dit project. Super 
bedankt Margreet voor al het 
werk dat je hebt verzet.

Namens de kinderkring,
Gerdie van Spijker
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Gluren bij de Kamper buren…
In deze coronatijd wandelen we, gemiddeld genomen, wat meer dan 
anders. Soms op bekende paden, maar soms kom je al kuierend ook 
zo maar ‘es op onbekende plekken. Of nog nooit bezochte. En dat kan 
best dichtbij zijn, bijvoorbeeld het hofje naast de Kamper Lutherse 
kerk.

Zodoende kwam de redactie op de koude zaterdagmiddag van 28 maart 
jl. via de Marktsteeg terecht bij ‘de Hof van Breda’. Door een fraai 
stenen boogje eventjes ‘gluren bij de Kamper buren’… En niet alleen 
dat. Luisteren moet je er ook! En wel naar het carillon van de Nieuwe 
Toren. Speciaal daarvoor is er plaats ingeruimd voor het wandelbankje: 
‘Luisterplaats carillon Nieuwe Toren’. Mede geïnspireerd door de tekst 
van een ander bankje aldaar met het opschrift ‘Rust een wijle’, heb ik 
me dat maar ter harte genomen.
Al genietend van het carillonspel heb je een mooi uitzicht op de zijmuur 
van de Lutherse kerk. Met aan de muur een toepasselijk gedicht van Ida 
Gerhardt: ‘Het carillon’.
Bij de carillonbespelers kun je trouwens incidenteel verzoeknummers 
indienen. Wellicht een mooie gelegenheid voor het indienen van 
‘een vaste burcht…’, mooi passend bij de aangrenzende kerk… Maar 
desgewenst kun je op basis van Gerhardts gedicht natuurlijk ook kiezen 
voor ‘O heer, die daar des hemels tente spreidt’…

Gelauwerd en uitgerust liep ik langs de Lutherse kerk aan de Burgwal 
85 weer huiswaarts. Met de tekst ‘Een vaste burcht is onze God’ boven 
de kerkdeur en een zwaan bovenop de kerktoren. Hét symbool voor 
de Lutheranen. Luther zelf schreef ooit in één van zijn brieven: ‘Ik vind 
de zwaan een mooi symbool voor de kerk. De zwaan is een Koninklijke 
vogel die in eenzaamheid leeft. Zo zou onze kerk moeten zijn. Niet met 
uiterlijk vertoon, maar in stilte dienend en de wacht houdend bij woord 
en sacrament’. 
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Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog’.

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941, Ida Gerhardt (1905-1997)
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De roos van het schoolexamen
Het is door corona opnieuw een moeilijk en onrustig jaar voor 
scholieren. Je zag je vriend(inn)en bijna niet, sportclubs moesten 
sluiten, thuis kon je je misschien slecht concentreren. Misschien voel je 
je door alles somber of eenzaam.
Gelukkig kunnen in mei de eindexamens wel doorgaan. Dat is een 
spannende tijd. Haal ik de schooltoetsen met voldoende resultaat of 
moet ik deze nog een keer herhalen om het einddiploma te behalen? 
Veel mensen om je heen, vooral ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, 
leven met jullie mee.
Het is inmiddels traditie in De Bron dat na de uitslag bij de 
examenkandidaten van de scholen voor Voortgezet Onderwijs een roos 
wordt bezorgd namens onze gemeente/kerk De Bron. Gewoon omdat 
ook wij binnen de kerk aan alle examenkandidaten denken en voor 
hen bidden voor een goed resultaat. Maar… wij weten niet precies van 
iedereen wie er examen doen dit jaar. Daarom: Geef je naam, adres en 
schooltype zo gauw mogelijk even, via de mail, door aan…

Mies Verkerk
miesverkerk@ziggo.nl
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© NieuwsBron 2021 - Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke 
toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing op 
gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst.

De NieuwsBron verschijnt onder auspiciën van de kerkenraad van de 
Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende nummer (89) verschijnt op vrijdag 30 april 2021. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 24 april 2021 (vóór 12.00 uur) 
inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, 
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl. 

Bezoek de website www.debronijsselmuiden.nl

Word lid van de Facebook groep: De Bron IJsselmuiden 

Bekijk (tijdelijk) de kerkdiensten via het YouTube kanaal GK De Bron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Als u ook een ‘spirituele’ of inspirerende afbeelding heeft (gemaakt), 
wilt u die dan (voorzien van een korte toelichtende tekst) mailen naar 
henk.bosch@hetnet.nl? Bij voorbaat dank.

Paaskaars 2021
Dit jaar heeft de taakgroep eredienst een blanco paaskaars aangeschaft. 
Monique Meyer heeft deze vervolgens beschilderd in lijn met het 
nieuwe kanselkleed. 


