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Bespiegelingen naar aanleiding van een (uitnodigings?)
kaartje…

Omdat wij (Anne en ik) besmet raakten met het 
coronavirus, kon ik zondag 25 april jl. niet voorgaan. 
Ds. Kees de Jong (Kampen) nam het over. Fijn! Van twee lieve 
gemeenteleden kregen wij diezelfde zondag dit kaartje met een doosje 
aardbeien. Een kaartje met een knipoog natuurlijk. Ik denk dat het 
dateert uit de jaren ‘50 of ‘60 van de vorige eeuw. Het is vast een 
uitnodiging om naar de zondagsschool te komen. Maar het is ook een 
beetje dwingend. Waar was je? Wij verwáchten je! Allen! Iedere keer…

Al meer dan een jaar lang kunnen wij zoiets niet meer tegen elkaar 
zeggen vanwege corona. Maar ook daarvoor al kregen we schroom 
om elkaar erop aan te spreken als iemand niet naar de kerk kwam 
op zondag. Je miste soms iemand wel, maar dat zei je niet tegen die 
persoon. Want het maken van individuele keuzes en de daarmee 
gepaard gaande vrijheid is een groot goed. Geloof en dwang gaan 
niet samen. Geloof en kerkgang vállen niet samen. De kerk is een 
gemeenschap van mensen èn tegelijk meer dan dat. Ze zou altijd een 
open en gastvrije plaats moeten zijn, of iemand nou elke zondag komt 
of eens per jaar of nooit. We zijn geen voetbalclub. Maar bestaan al wel 
zo’n 2000 jaar…

Ik vraag me af hoe dat zal worden 
als samenleving en kerk weer open 
gaan. Wie zullen er weer komen 
en wie niet of niet meer? Niemand 
die dat voorspellen kan. Zal er 
ook een nieuwe onbevangen en 
niet oordelende openheid komen 
om elkaar ernaar te vragen? Daar 
hoop ik op. Niet vanuit dwang, 
maar vanuit interesse naar de (B) 
bronnen van de ander.

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 2 mei

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Aly Brug
1e Collecte Kerk
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 9 mei

09.30 uur ds. W. van Dijk-Heij, Haarlem
Lector Jan Vrieswijk
1e Collecte KerkInActie/Noodhulp
2e Collecte Kinderkring 
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

09.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Lector Ingrid van den Berg
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 16 mei

09.30 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Lector Annet Jansen
1e Collecte Kerk
2e Collecte Werkgroep ZWO
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden
• Engeltje Hannink, Van Dokkumstraat 30, is inmiddels opnieuw 

geopereerd aan haar enkel. Nu pas kan het echte belasten 
en revalideren beginnen. Dit gebeurt vanuit de Kievitsbloem, 
Patriottenlaan 3, 8014 XP in Zwolle, haar tijdelijke adres. Het is een 
lange weg. Laten we met haar meeleven. 

• Albert van der Scheer, Trekvaart 77, verblijft nog altijd in Myosotis 
voor zorg en revalidatie. We wensen hem en Fintje sterkte en moed 
toe. 

Kerkelijke stand
Verhuisd
• dhr. N.L. Westerink, Steenstilstraat 21F in Groningen, naar Koning 

Abelsingel 24, 8262 VB Kampen
• mw. J.I.D. Bosma, Davenschot 42, naar Akelei 92, 8265 KE Kampen

Dank
Lieve mensen, het is waardevol om een meelevende gemeente om je 
heen te hebben tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en toen ik weer 
thuis mocht komen. Wij willen iedereen van De Bron dan ook bedanken 
voor de bloemen, kaarten en telefoontjes die wij van jullie mochten 
ontvangen. Het heeft ons enorm goed gedaan! 
De hartelijke groeten, ook namens Gerrie,
Aalt van Putten
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van De Bron, op zondag:
• 11 april naar mw. Margreet van Loo-Doorn, Oester 25
• 18 april naar mw. W. Brink-van Dooren, Paalkamp 15
• 25 april naar dhr. L. van der Kamp, Klaver 14

Onze jarigen
In deze mooie meimaand mogen we als gemeente tien leden met hun 
verjaardag feliciteren:
• dhr. J.G. Klein, Oosterlandenweg 11, 8271 ES, 5 mei
• mw. J.W. van de Kerke, Oosterlandenweg 11, 8271 ES, 7 mei
• dhr. J.A. Vriesema, de Noord 6, 8271 CC, 9 mei
• mw. J.M.B. Valkenier, Groenendael  36, 8271 EB, 10 mei
• mw. J.B. Wolfs, Groenendael 127, 8271 EH, 10 mei
• dhr. B. Waterham, Boterbloem 5, 8271 DT, 11 mei
• dhr. G.J. Berentschot, Drostenstraat 49, 8271 TE, 13 mei
• mw. G.W. van der Stouwe-Koers, Kerspelstraat 23, 8271 TH, 17 mei
• mw. M.C.J. ter Burg-Stolte, Vijverhof 84, 8265 GJ Kampen, 20 mei
• mw. J.J.J. Schuldink-Dalman, A. Schweitzerlaan 44, 8271 CZ, 20 mei
We wensen hen een stralende, gezellige meidag met geliefden rondom.
Bovendien: Gods zegen voor dit komende jaar.

 Uit de Psalmen (145: 21)
Laat zó mijn mond de lof spreken

van de Heer, en alles wat leeft
zijn heilige naam prijzen,

tot in eeuwigheid. 
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Van jullie predikante
Nu ik dit schrijf (20 april) zijn we aan het herstellen van corona. Anne 
liep het ondanks het vaccin toch op (hij is ook extra vatbaar) en ik liep 
het op via hem. Dat weten we inmiddels via de GGD. Zij stellen een 
onderzoek in wanneer je positief test.
Sommigen van jullie hebben dat ook al meegemaakt natuurlijk. Er wordt 
heel zorgvuldig gewerkt en ook het onmogelijke wordt toch gevraagd: 
“Bent u onlangs bevallen mevrouw?”. In de Bijbel overkwam sommige 
vrouwen dit op hoge leeftijd natuurlijk, maar ik moest het toch echt 
ontkennend  beantwoorden.
Wij bedanken bij deze iedereen die meeleefde via kaartjes, soep, een 
bloemetje, tijdschrift of andere attenties. Het lijkt er nu toch echt op 
dat er versoepelingen aankomen. Laten we hopen dat het doorgaat en 
doorzet. Ik mis jullie!!!

Hartelijke groet van 
ds. Nelleke Beimers
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Van de preses
Gemeenteberaad
Op dinsdag 18 mei a.s. is er een gemeenteberaad. 
Hieraan kunt u op afstand deelnemen met behulp van 
computer, tablet of mobiele telefoon. Er wordt hard 
gewerkt om dit technisch mogelijk te maken. Deze week krijgen de 
gemeenteleden waarvan wij het e-mailadres hebben, de uitnodiging 
met vergaderstukken per e-mail toegezonden. Is uw e-mail adres niet 
bij ons bekend, dan kunt u de stukken alsnog opvragen. Uiteraard kunt 
u ook alsnog uw e-mailadres aan ons bekend maken door een e-mail 
te sturen naar berichten@debronijsselmuiden.nl In deze NieuwsBron 
vindt u verdere informatie over hoe u aan het gemeenteberaad kunt 
deelnemen. 

Dienst in beeld
De kerkenraad heeft onlangs ingestemd met het 
voorstel tot formaliseren van dienst in beeld en 
het uitbreiden naar een volwaardige installatie. 
De uitvoering van dit besluit vindt plaats nadat de 
gemeente is gehoord en er geen belemmerende 
bezwaren zijn. Het belangrijkste deel gaat over het 
beschermen van de privacy. Hieraan zijn wettelijke 

voorwaarden verbonden. De kerkenraad ziet erop toe dat aan deze 
voorwaarden wordt voldaan.  

Beamteam en technici 
De kerkenraad vindt dat het uitzenden voor de toekomst geborgd moet 
zijn. Daarvoor zijn voldoende vrijwilligers nodig die deze uitzendingen 
kunnen verzorgen. Daarom worden zij de komende periode getraind en 
opgeleid. 

Kerkzaal
De kerkzaal is een eerbiedwaardige ruimte met een eigen karakter. En 
geen studio. Het inbouwen van de installatie voor uitzendingen zal dan 
ook met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd, zonder dat er 
afbreuk wordt gedaan aan het karakter.

Graag tref ik u op het digitale gemeenteberaad. 

Freddie Schutte
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Digitaal gemeenteberaad op dinsdag 18 mei
Op dinsdag 18 mei a.s. houden we ons jaarlijkse gemeenteberaad, van 
19.45 tot 21.00 uur. 
Dit jaar anders dan anders, en wel digitaal via Teams. Niettemin 
hét moment om weer even helemaal bijgepraat te worden over de 
ontwikkelingen binnen onze gemeente. Ook het moment om te horen 
hoe we er als gemeente De Bron financieel voorstaan. Tijdens deze 
avond een terugblik op het afgelopen jaar. Een jaar waarin wij als 
gemeenteleden niet samen konden komen en er andere prachtige 
acties ontstonden om samen Kerk te zijn. Hieronder vindt u de agenda. 

1. Welkomstwoord en opening door de preses 
2. Verslag van het gemeenteberaad van 30 april 2019 
3. Jaarrekening 2020 en Begroting 2021
4. Een bijzonder jaar; terugblik op het afgelopen kerkelijk jaar
5. Kerk in Beeld; formaliseren dienst in beeld en uitbreiding camera
6. Rondvraag; de door u gestelde vragen komen hier aan bod
7. Sluiting door ds. Nelleke Beimers

Hoe het werkt als u digitaal kunt deelnemen
• U ontvangt automatisch de uitnodiging en de vergaderstukken per 

mail wanneer uw e-mailadres bij ons bekend is.
• Wanneer u wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden via mailadres 

berichten@debronijsselmuiden.nl
• U ontvangt dan vervolgens een mail met een handleiding en de link 

om in te loggen.
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• Mocht het u niet lukken om in te loggen, dan kunt u tijdens de 
vergadering bellen met de helpdesk via de nummers 06 159 69 924 
en 06 159 69 925.

• De digitale vergadering wordt georganiseerd in een afgeschermde 
groep en is dus niet zichtbaar voor niet-gemeenteleden. 

Wat als u niet digitaal kunt deelnemen
De vergaderstukken zijn vanaf 28 april op de website van De Bron te 
vinden: www.debronijsselmuiden.nl. Hiervoor moet u eerst inloggen. 
De stukken staan onder het kopje “gemeenteberaad”. 

Lukt het u niet deze stukken digitaal in te zien, dan zijn ze telefonisch op 
te vragen bij de scriba, tel. 06 137 93 271. U krijgt dan alles op papier.

Wanneer u inhoudelijke vragen of opmerkingen heeft over de 
vergaderstukken, dan kunt u deze telefonisch kenbaar maken bij de 
scriba, tel. 06-13793271. Uw vragen worden behandeld en u krijgt vanuit 
de scriba reactie. 

Tijdens het gemeenteberaad heeft u de mogelijkheid om vragen te 
stellen. Dat kan via de chat. Het is ook mogelijk om uw vraag telefonisch 
te stellen via de nummers 06 159 69 921, 06 159 69 922 en 
06 159 69 923. Tijdens de vergadering zit een belpanel voor u klaar om 
uw vraag te ontvangen. Wij proberen uw vraag tijdens de vergadering te 
beantwoorden. U ontvangt nadien vanuit de scriba een reactie.   

Wanneer uw vraag gaat om tekstuele aanpassingen van de notulen 
of inhoudelijk m.b.t. tot de vergaderpunten, dan vragen wij u deze 
voorafgaand aan het gemeenteberaad aan ons kenbaar te maken per 
mail: scriba@debronijsselmuiden.nl of telefonisch bij de scriba, 
tel. 06 13 793 271 uiterlijk vóór zaterdag 15 mei 2021. Dit omwille van de  
vergadering. 

Wij hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft voor dit 
bijzondere gemeenteberaad. 
Heeft u desondanks nog vragen, 
belt u dan met 
Freddie Schutte: 06 549 28 952. 
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Boekbespreking ‘God en de pandemie’
Onder de bezielende leiding van onze predikant Nelleke Beimers 
hebben we gedurende drie dinsdagochtenden, uiteindelijk met zijn 
vieren, het boekje ‘God en de pandemie’ van de Engelse theoloog Tom 
Wright besproken.

Ik bied u geen complete weergave van de inhoud van het boekje. Dat 
voert m.i. te ver, maar ik geef u een inkijkje in de werkwijze en onze 
beleving daarvan. We hebben alle vier een korte weergave gemaakt van 
het hoofdstuk dat aan ieder was toebedeeld en daaraan enkele eigen 
gespreksvragen toegevoegd. Op de omslag van het boek staat: ‘God en 
de pandemie: pareltjes aan inzichten’. Daarmee is het boek m.i. goed 
getypeerd. Ik noem u twee van die pareltjes: 

1. Jezus krijgt in Johannes 5 bij de ontmoeting van een blind geborene 
de vraag voorgelegd: “Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen 
hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?”. En Hij 
antwoordt: “Hij niet en zijn ouders ook niet, maar Gods werk moet door 
hem zichtbaar worden“. Hij kijkt dus niet achterom, zoekend naar een 
oorzaak, een reden, een verklaring, maar Hij kijkt vooruit om te zien wat 
God eraan gaat doen en dat vertaalt zich direct in wat Hij eraan gaat 
doen: genezen, helpen, zegenrijk ingrijpen. Wij laten het vaak alleen bij 
omkijken, zoekend naar een verklaring en soms het uitspreken van een 
be- of een veroordeling.

2. Jezus geeft een nieuwe inhoud aan begrippen als macht, koninkrijk en 
soevereiniteit. De belangrijkste wordt dienaar, wie groot wil zijn, moet 
kind worden, wie de eerste wil zijn, moet achteraan aansluiten. Hij 
draait onze schema’s berekeningen en rangorde volledig om en verwijst 
ze naar de prullenbak. 
Groeien, groot worden, wat voorstellen en van betekenis zijn, moet in 
het Koninkrijk van God kennelijk heel anders. Daar gaat het om dienen 
in plaats van heersen, om vijanden liefhebben in plaats van doden.

Tom Wright wijst op het aangrijpende verhaal over de dood en 
opwekking van Lazarus, waarin Jezus’ optreden licht werpt op Zijn 
manier van omgaan met de noties macht, soevereiniteit en koninkrijk. 
De leider, de koning, huilt. Gedrag dat wij niet gelijk aan het optreden 
van een leider of een koning koppelen. Hij is er niet te groot voor om te 
laten zien hoe een gebeurtenis hem raakt en ontroert. Hij reageert niet 
op een verhuld verwijt van Marta en Maria: “Als U hier was geweest, 
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn”. Eigenlijk klinkt er de vraag in 
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door waarom Jezus de dood van hun broer niet heeft voorkomen. En 
opnieuw, net als in het verhaal over de blind geborene, komt Jezus niet 
met een tegenverwijt. Hij geeft geen verklaring en noemt geen reden 
voor/oorzaak van de dood van Lazarus, kijkt niet achter- maar vooruit, 
vertrouwt op Zijn vader en roept Lazarus tot leven uit zijn graf. Zo toont 
Hij wie Hij is en waarvoor Hij is gekomen.
Een subtiele kerngedachte die in het boekje naar voren komt, is hoe 
Jezus in Zijn dagen reageert op rampen. Voor kerken van nu kan dat 
wellicht een voorbeeld zijn voor hun reactie op corona. Niet oordelen 
en terugkijken en zoeken naar een verklaring in het gedrag van mensen, 
maar handelen. Helpen. Helen.

We hebben er op een heel persoonlijke manier en indringend over 
doorgepraat, waarbij ieder zich m.i. vrij voelde om in het gesprek eigen 
gedachten en gevoelens in te brengen. We kijken allemaal terug op drie 
plezierige en leerzame bijeenkomsten. Met dank aan Tom Wright en 
Nelleke Beimers.

Namens de deelnemers,
Rien van Dijk, Beijerinckstraat 41, Kampen



12

‘Uw hand op mij’, het verhaal achter Psalm 139
Op zondag 16 mei is ds. Hans Bouma voorganger en verteller van het 
verhaal. Jeroen van der Scheer bespeelt het orgel. Het thema is: Uw 
hand op mij.

“Ik val meteen maar met de deur in huis”, zei Simeon, “en ik weet dat je 
me dat niet kwalijk neemt. Daar ben je mijn vriend voor. Maar moet je 
nou gelukkig zijn met een God die vertrouwd is met je meest verborgen 
overwegingen, je geheimste emoties, een God die je geen moment aan 
zijn aandacht laat ontsnappen – Hij kan je ook benauwen, deze God.”

Woorden van Simeon in een gesprek over een recente psalm van 
zijn vriend koning David. Psalm 139, de psalm ‘Heer, U kent mij, U 
doorgrondt mij’. In deze dienst doet David bij monde van Hans Bouma 
verhalenderwijs verslag van dit gesprek. Met als titel: Uw hand op mij. 
Een even spannend als troostend en inspirerend verslag waaraan Jeroen 
van der Scheer muzikaal deelneemt.
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Collecte Werelddiaconaat 9 mei: Noodhulp
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door 
de oorlog hun land zijn ontvlucht, 
zijn de meeste terecht gekomen in 
de buurlanden Libanon, Jordanië en 
Irak. Ze leven er in grote armoede. 
Door de economische crisis en de 
coronapandemie is het moeilijk om 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families 
met een opleiding in sectoren waar 
veel vraag is naar personeel, of 
met het opzetten van een eigen 
bedrijf. Daardoor worden ze minder 
afhankelijk van hulp en dat maakt 
hen weerbaarder.

Met uw bijdrage op zondag 9 mei 
steunt u het werk van Kerk in Actie 
voor Syrische vluchtelingen en andere 
noodhulpprojecten wereldwijd. Geef 
aan de collecte of maak een bijdrage 
over op rekening van de ZWO: 
NL30RABO0321421140.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 
Diaconie en ZWO
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Collecte Diaconaat in Nederland 25 april jl. (terugblik)
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren 

voor geweld en onderdrukking. Ze hebben 
vaak nare ervaringen achter de rug. In 

asielzoekerscentra wachten ze op de 
beslissing of ze in Nederland mogen 
blijven. Stichting De Vrolijkheid 
organiseert in azc’s wekelijks het 
KunstLab, met creatieve activiteiten zoals 
dans, theater, muziek, film en fotografie 

voor kinderen en jongeren. Kinderen en 
jongeren ontdekken en ontwikkelen hun 

talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen. Met steun van  

 Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, 
zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage 
aan de diaconale projecten collecten in april (derde collecte), de 
1e collecte op 25 april of met een overboeking op rekening van de 
diaconie, steunde u dit project. Waarvoor dank namens diaconie en 
ZWO! Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid.

Werelddiaconaat Noodhulp in Bangladesh (verantwoording)
Op maandag 22 maart jl. werd een deel van het vluchtelingenkamp van 
de Rohingya in Bangladesh getroffen door een zeer grote brand. Een 
enorme vuurzee greep snel om zich heen. De provisorische hutjes van 
de vluchtelingen staan zo dicht op elkaar dat het vuur snel en makkelijk 
oversloeg. 
Binnen enkele uren tijd vatten honderden hutjes vlam die helemaal 
afbranden. Er zijn verschillende doden te betreuren, vooral veel kleine 
kinderen. Ook onder christelijke families. Naar schatting 45.000 
Rohingya zijn sinds maandag opnieuw dakloos. In januari brandde 
een ander deel van het kamp ook al af en gingen de hutten van 3500 
mensen verloren. Vanuit het noodfonds Vrienden in verdrukking  
springen we zo snel mogelijk bij, maar extra middelen zijn dringend 
nodig.
Namens onze gemeente heeft de Werkgroep ZWO € 1000,- gedoneerd. 
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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 (90) verschijnt op vrijdag 21 mei 2021. Kopij voor 
dit nummer uiterlijk zaterdag 15 mei 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

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

Verantwoording collectes maart 2021
Via Givt € 834,47 waarvan
Werelddiaconaat € 156,00 
Binnenlandsdiaconaat € 131,25

Via internetbankieren € 713,00
Binnenlandsdiaconaat €   35,00
Tafel Myosotis € 129,95
Gift uit dankbaarheid € 100,00
Gift €   50,00
Via rekening ZWO €   50,00 (Moldavië)

Via kas: tafel Myosotis €   15,00

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer



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.

Driekleur op en neer
Het kostersechtpaar is er maar druk mee deze dagen: het hijsen en 
strijken van het Nederlandse rood-wit-blauw: op Koningsdag van 
dinsdag 27 april, (half-stok) op de Nationale Herdenking van 4 mei en in 
top op de Dag van de Vrijheid op 5 mei! 
Ben benieuwd wat er hangt op 1 mei (Dag van de Arbeid), op 9 mei 
(Moederdag, Europadag), op 12 mei (Dag van de Verpleging), op 13 mei 
(Hemelvaart) en op 17 mei (verjaardag Koningin Máxima). 
Gelukkig biedt dan vervolgens zondag 23 mei (Pinksteren) weer wat 
vlagzekerheid: de regenboogvlag!


