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HePi
De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren heet in de
volksmond ‘HePi’. Campings bieden HePi-arrangementen
aan. Je kunt dan je tent of caravan van Hemelvaart tot
Pinksteren laten staan.
Veel mensen zullen het dit jaar ook zo gaan doen; eindelijk even eruit!
Ik vraag me af hoeveel Nederlanders de betekenis van deze christelijke
feestdagen nog kennen. Er zijn inmiddels ook bedrijven die werknemers
laten kiezen voor hun eigen feesten. In sommige cao’s moeten
werkgevers namelijk rekening houden met de geloofsovertuiging
van hun werknemers. En elke religie heeft weer andere feesten en
feestdagen.
In de christelijke liturgie heet de zondag tussen Hemelvaart en
Pinksteren ‘wezenzondag’. “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik
kom bij jullie terug”, zegt Jezus in Johannes 14. En tegen de discipelen
die naar de hemel staan te staren als Jezus aan hun oog wordt
onttrokken, wordt ook gezegd: “Hij komt terug, blijf niet staren naar
de hemel”. Twee mannen in witte kleren zijn de boodschappers van dit
bericht. Engelen? Stonden ook zij niet bij het lege graf?
De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is een tijd waarin je het moet
volhouden met een belofte. Met het vertrouwen dat die belofte wordt
vervuld. Ik denk dat dit voor ons hele geloof geldt. Jullie zullen dat
vast herkennen. Maar met Pinksteren wordt ons een helper beloofd.
De Geest: Geestkracht, Inspiratie, Vuur, Enthousiasme, Flow. Het komt
van buiten, maar het zit van binnen. Een moment waarop je voelt: Dit
is waar! Hier wijd ik mij aan! Dit geloof ik! Dit laat ik niet los! Hier ga ik
mee verder! Waarmee? Met de woorden van Jezus. De verhalen over
Hem. Het grote visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat
Hij heeft geleefd.
We dragen Jezus’ gedachtengoed met ons mee, we proberen het te
vertalen naar ons alledaagse leven. “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je
doet wat ik zeg”, vertelt Jezus in Johannes 15. Wezen kunnen vrienden
worden! En soms krijgen we daarbij even vleugels. Dan wordt wat
beloofd is vervuld. Dan wordt het Pinksteren.
ds. Nelleke Beimers
2

Levend water vanuit de Bron

Zondag 23 mei, Pinksteren
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Berdien Stoel
Kerk-in-Actie/zending
Publiciteit
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 30 mei
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. P.M.J. Hoogstrate, Ermelo
Ineke de Graaf
Kerk
Protestantse kerk: jongeren
Diaconale projecten

Zondag 6 juni
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. P.A. Eigenhuis-de Kool, Lemele
Henny Snel
Kerk-in-Actie/werelddiaconaat
Eredienst
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, is bezig met een lang
revalidatietraject. Met begeleiding kan hij weer wat lopen. Dat is een
hele prestatie waar hij hard aan werkt. De trouwe steun van Fintje,
familie en vrienden zijn heel belangrijk. En ook van de Bronners!
• Ed Soer, Rietgors 15, kampt al langere tijd met een
gezondheidsprobleem, maar gelukkig gaat het nu de goede kant op
met hem. Daar zijn we blij mee.
• Engeltje Hannink, van Dokkumstraat 30, verblijft al langere tijd
in de Kievitsbloem te Zwolle ivm revalidatie. Totnutoe zijn er veel
hindernissen die maken dat het echte revalideren nog niet kan
worden opgestart. Hopelijk kan dat vanaf eind mei. We leven met
haar mee!
• Dhr. Arie van Dorp, Groenedael 38, is ernstig ziek en kan niet meer
genezen. Wij wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid en vrede
toe.
Gefeliciteerd!
Het echtpaar ten Hove, Tureluur 2, is op 25 mei
65 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met
dit bijzondere jubileum en wensen hen geluk en
zegen toe!

Hopen dan wel vertrouwen op de tijd dat de zon weer gaat schijnen…
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Als gemeente van De Bron feliciteren we de volgende gemeenteleden:
• mw. J. Wienen-van de Streek, Trekvaart 75, 8271 AB, 22 mei
• mw. H. Beens-Koster, Tuinfluiter 15, 8271 HJ, 30 mei
• mw. B.E. de Zeeuw-van der Jagt, Zandbergstraat 1E, 8271 VG, 8 juni
• mw. G. van de Vegte-Wienen, Zandbergstraat 1G, 8271 VG, 10 juni
• mw. G.N. van Vreeswijk-Hogeveen, Vermuydenstraat 84, 8265 WJ
Kampen, 10 juni
We wensen alle dames (…!) een goede en gezellige dag toe en veel
zegen voor de toekomst.
Uit de Psalmen (8: 10)
Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van De Bron, op zondag:
• 2 mei naar dhr. E. Soer, Rietgors 15
• 9 mei naar mw. G. van Asselt-Fijn, Slenkstraat 14-13 (Maarlenhof)
• 16 mei naar mw. E. Pool-Hannink, van Dokkumstraat 30
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Van jullie predikante
Gelukkig ligt bij ons thuis het hebben van corona achter ons. We
realiseren ons dat we daarmee geluk hebben gehad. Mijn man Anne
krijgt deze maand ook nog zijn zevende immunokuur. Dat is de eenna-laatste; in augustus zit er dan een periode van twee-en-half jaar
behandeling op. En het gaat goed met hem!
De maanden voor de zomer zullen hopelijk in het teken staan van steeds
meer openstellingen en dat geldt ook voor De Bron. Velen van jullie
kregen al het eerste en wellicht ook het tweede vaccin. We zullen het
kerkzijn weer moeten opbouwen met elkaar. Van harte hoop ik dat dit
zal lukken. Dat vraagt vertrouwen en geloof van ons allemaal.
Hartelijke groet van
ds. Nelleke Beimers

Met elkaar het kerkzijn weer opbouwen…
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Van de preses
4 mei
De voordracht ‘Stemmen uit de diepte’ van Roxane van
Iperen tijdens de 4 mei-herdenking deed mij nog beter
beseffen welke eenzaamheid er is en wordt geleden
als gevolg van geweld. Juist waarbij je verwacht dat na bevrijding de
eenzaamheid ophoudt, blijft het doorgaan in de hoofden van mensen.
Maar niet minder werd ik met bewondering verrast door de woorden
van Amara van der Elst die op ritmische woordspraak begint met de
woorden: “Waar woorden tekortschieten - raakt de waarheid het
hardst- wat gedaan is zouden we liever vergeten - maar niet de lessen
die het meebracht”. Heeft alleen een negentienjarige van nu toegang
tot dit inzicht? Ze eindigt met: “Niet wie harder schreeuwt - maar
stiller denkt - niet wie harder schreeuwt- maar stil herdenkt”. Roxanne
benoemt het met de woorden: “Afdalen niet alleen in de geschiedenis,
maar afdalen in onszelf”. Ik besef wederom de eenzaamheid.
Examens
Dan een omzwaai naar iets anders. Voor tal van jongeren breekt de
periode van examens en eindscripties aan. Er zijn ook volwassenen die
weer een studie hebben opgepakt, soms naast hun werk en gezin en dit
nu gaan afronden. Voor hen betekent het leren, blokken, onderzoeken,
schrijven en vooral zwoegen. Zwoegen voor een goed resultaat met de
verwachting om straks de boeken aan de kant te kunnen gooien omdat
de eindstreep is gehaald. Al deze zwoegers wens ik: Genoeg rust om
de laatste puntjes op de i te zetten; iemand die ze af en toe een bakkie
koffie of kop thee brengt; iemand die hen vraagt hoe het gaat.
Verruiming
Met de aangekondigde verruiming gaan we vanaf Pinksteren weer
dertig gemeenteleden uitnodigen voor de vieringen. Fijn dat dit weer
kan: het bijwonen van diensten in De Bron. Laten we hopen dat deze
verruiming door zal zetten.
Ik wens ons allen een fijn Pinksterfeest, waarbij het licht in ons voelbaar
aanwakkert.
Freddie Schutte
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De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.
De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.
De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.
De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.
Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.
Lied 676
Anders Frostenson
‘Vinden ser vi inte’
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Kinderkring naar Waterloopbos
Op zondag 30 mei a.s. hopen we (als de coronamaatregelen het
toestaan) weer een activiteit te kunnen organiseren voor de kinderen
van 6 tot 12 jaar. Het plan is om naar het Waterloopbos in de
Noordoostpolder te gaan. Hier heeft Natuurmonumenten een mooie
wandelroute met activiteiten/opdrachten voor de kinderen uitgezet.
We vertrekken om 9.15 uur bij de kerk en verwachten rond 12.00 uur
weer terug te zijn.
Opgave hiervoor kan tot uiterlijk woensdag 26 mei bij Henk Rigterink
via de mail: henk@rigterink.nl
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Pinkstercollecte Werelddiaconaat 23 mei
Bijbelcompetitie in Egypte
stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke
gezinnen geen geld voor een
eigen bijbel. Het Egyptisch
Bijbelgenootschap deelt daarom
losse bijbelboeken uit in het kader
van de jaarlijkse bijbelcompetitie
voor kinderen. Samen met hun
ouders lezen de kinderen een
bijbelboek, beantwoorden vragen
en maken een opdracht. Tijdens
een groot festival op verschillende
plekken in Egypte wordt de
competitie afgesloten met een
wedstrijd over wat de kinderen
thuis hebben geleerd. De winnaars
krijgen een prijs, bijvoorbeeld een
geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte
en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op
rekening van de ZWO: NL30RABO0321421140.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Diaconie en
ZWO bevelen deze collectes van harte bij u aan. Hartelijk dank!
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Werkgroep ZWO

Geachte gemeente,
Er zijn grote zorgen om het welzijn en de gezondheid van mensen.
Het coronavirus grijpt hard om zich heen. We zien het wereldwijd, en
op dit moment vreselijk schrijnend in landen als India en Nepal. De
gezondheidszorg kan de grote druk nauwelijks aan. Wanhopig zoeken
mensen naar een plek voor hun zieke familieleden.
In veel landen is ziek worden niet de enige angst. Ook de lockdowns en
andere beperkende maatregelen hakken erin. Geen werk betekent geen
eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het
overal.
De wereld snakt naar adem!
Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de kwetsbaarste
volwassenen en kinderen. Wij bieden:
• Voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt;
• Bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;
• Directe hulp zoals eten, psychosociale en medische hulp, waaronder
zuurstoftanks.
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Uw hulp is nodig!
Voor deze hulpverlening is gebed en geld nodig. Bid u mee? Doneert u
mee voor deze noodhulp?
Bid u mee?
• Bid dat het aantal besmettingen met het coronavirus zal afnemen.
• Bid voor de bevolking van India en omliggende landen die op dit
moment extra lijden.
• Bid voor overheden, hulporganisaties en vrijwilligers. Bid dat zij de
kwetsbaarste mensen kunnen helpen.
Namens De Bron heeft de Werkgroep ZWO € 1000,- overgemaakt.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekening van de ZWO:
NL30RABO0321421140 of via www.christelijknoodhulpcluster.nl.

Collecte Werelddiaconaat 6 juni
Moeders zijn de ruggengraat
van de Oegandese
samenleving, maar armoede,
ziekte en huiselijk geweld
maken hun leven zwaar. Het
jarenlang gruwelijk geweld
van het Verzetsleger van de
Heer laat nog steeds littekens
na bij ontwrichte gezinnen
in Noord-Oeganda. Moeders
hebben moeite hun kinderen
van eten te voorzien en naar
school te laten gaan.
De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt
deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Diaconie en
ZWO bevelen deze collectes van harte bij u aan. Hartelijk dank!
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Dankzij Het Heilige Geesthofje naar de hemel?
De redactie was onlangs op familiebezoek in Den Haag. Een mooie
gelegenheid om in deze tijd tegen Pinksteren een bezoekje te brengen
aan Het Heilige Geesthofje…

Het ligt sinds 1616 aan de Paviljoensgracht en is het oudste hofje van
Den Haag. Het bestaat uit vier vleugels rond een binnentuin. Het
hofje werd destijds gesticht door de ‘Heilige Geestmeesters’. Zij waren
verbonden aan de Tafel van de Heilige Geest, een vertakking van de
kerk. Hun taak was het beheren van de bezittingen van de Heilige Geest,
zoals huizen (voor arme vrouwen en weduwen) en graanvoorraden. Ook
letten zij op het uitdelen van voedsel en andere levensmiddelen aan de
armen. Ze hoopten door aan liefdadigheid te doen een plek in de hemel
te verwerven.
Het hofje had ook een
moestuinfunctie. Van
de jutteperen die uit de
perenbomen groeiden
maakten de bewoonsters
perengelei. Later kreeg
de tuin ook andere
tuintjes zoals bleekvelden
en siergewassen. In de
tuin van het Hofje staat
de oudste perenboom van Nederland. Deze juttepeer is geplant in
1647 en is de eerste gecultiveerde perenboom. De boom is van grote
cultuurhistorische waarde.
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Verantwoording collectes april 2021
Via Givt
Avondmaal
Binnenlandsdiaconaat

€ 898,07 waarvan
€ 117,00
€ 83,25

Via internetbankieren
Gift

€ 703,50
€ 25,00

Via rekening ZWO

€ 50,00 (KIA project)

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

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

© 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 (91) verschijnt op vrijdag 11 juni 2021. Kopij voor
dit nummer uiterlijk zaterdag 5 juni 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
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Verstillen in hartje Den Haag
Het Willibrordushuis is een uniek stukje Den Haag: een klooster,
midden in het oude stadscentrum, waar de Broeders van Sint Jan
een leven leiden van gebed en broederlijkheid. In de prachtige
kapel kun je verstillen, bidden of een kaarsje aansteken. Een van de
gebrandschilderde ramen symboliseert de uitstorting van de Heilige
Geest.

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.

