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‘De wachter…’

Zo heet het beeld van de haas die staat aan de IJssel vlakbij 
ons huis. Het twee meter hoge beeld maakt deel uit van de 
zogenaamde ‘IJsselbiënnale’, een kunstroute die loopt van Zwolle naar 
Doesburg en die in vier grote lussen te fietsen is. De piramide tegenover 
het Zalkerveer maakt er ook deel van uit.
‘De wachter’, een bronzen haas met drie stootwillen op zijn rug, kijkt 
uit op Zalk. Voor mij bepaalt ‘de wachter’ aan de rivier ons erbij hoe het 
water het de afgelopen weken overnam in Duitsland en Zuid- Limburg. 
Verwoesting en dood waren het gevolg…
In de kranten is de afgelopen weken te lezen hoe ernstig het er met 
ons klimaat voorstaat. Grote droogte en hitte, hevige regenval en 
bosbranden zijn een voorproefje van wat gaat komen, ook als we nu 
alles op alles zouden zetten (volgens het nieuwste klimaatrapport). 
Hebben we jarenlang misschien gedacht dat het nog wel zou loslopen, 
nu zijn de gevolgen van hoe we met de aarde omgaan onontkoombaar. 
In welke wereld komen onze (klein)kinderen terecht?
Die wachtende haas aan de IJssel verbeeldt voor mij onze natuur en ons 
klimaat. Veel meer dan wachten kan het niet. Wachten op bedrijven 
en mensen die hun gedrag willen veranderen. Minder consumeren 
en vervuilen. De stootwillen die hij meezeult… zijn dat misschien 
ook reddingsboeien tegen het hoge water, tegen de gevolgen van de 
opwarming van de aarde? Maar verder… een machteloos wachtende 
natuur, verbeeld door die starende haas.
In De Bron willen we ons het komende 
seizoen gaan richten op duurzaamheid 
en vergroening. Het begint met 
bewustwording en daarna volgen kleine 
praktische stappen.
Goed om samen mee bezig te zijn. Want 
de aarde is niet ons bezit. We worden 
meteen aan het begin van de Bijbel al 
opgeroepen om haar te beheren. Te 
behoeden. Niet leeg te halen.
Iedereen kan daaraan een steentje 
bijdragen. Laten we er nooit aan 
twijfelen dat ook de druppel, het 
steentje, ons eigen gedrag ertoe doet!

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 22 augustus

09.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Lector Berdien Stoel
1e Collecte Kerk
2e Collecte Eredienst
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 29 augustus

09.30 uur ds. P.J. Hofland, Wezep
Lector Aly Brug
1e Collecte Bloemengroet
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 5 september

09.30 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Lector Henny Snel
1e Collecte Pastoraat
2e Collecte Kinderkring
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 is verhuisd naar woon-zorgcentrum Nieuwe 

Haven in Zwolle. Het adres is: Burgemeester Vos de Waelstraat 1, 
8011 AS Zwolle. Albert is erg blij met kaarten. En vooral ook met een 
verhaal(tje) erop. Dus… We leven mee met hem en Fintje.

• Elke twee weken ondergaat Wilco van Spijker, Oester 8, een pittige 
chemokuur. Daar is een driedaags ziekenhuisverblijf aan gekoppeld. 
Laten we aan hem en Gerdie en de kinderen blijven denken.

• Joke Valkenier, Groenendael 36, is de afgelopen tijd herhaaldelijk 
gevallen en heeft scheurtjes in het bekken opgelopen. Thuiszorg 
was niet meer toereikend en daarom verhuisde zij (tijdelijk) met 
spoed naar het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB te Zwolle. We 
wensen haar alle beterschap!

Nieuwe bezoekpersonen
Voor gemeenteleden vanaf de leeftijd van 75 jaar zijn er zogeheten 
bezoekpersonen beschikbaar. U vindt ze in het jaarboek. Nieuw daarbij 
zijn Anneke Foekens en Lianne Wierenga.

Dank
Lieve mensen van De Bron,

Eindelijk ben ik zover om nieuws over Albert te schrijven. Het is nu ook 
nodig, want Albert is tijdelijk of blijvend verhuisd naar Nieuwe Haven te 
Zwolle. Hij moest ‘verkassen’ naar een andere plek in Myosotis, maar 
daar is een wachtlijst voor. Er was veel verdriet bij hem toen hij een tijd 
geleden hoorde dat hij niet blijven kon. Nu gaat het wel weer.
Als mensen mij vragen hoe het met Albert gaat, dan zeg ik: "Hij gaat nog 
steeds vooruit". En dat is ook zo, maar het is niet voldoende om naar 
huis te komen. Het is niet alleen dat hij veel hulp nodig heeft, maar hij 
heeft het ook nodig om tussen mensen te zijn. Dat is niet veranderd. 
Albert is een mensenmens. Vooral in Kampen kwamen ook vaak 
bezoekers een praatje met hem maken. 
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Zijn mobiliteit wordt door de therapie die hij krijgt steeds beter en dat 
is ook fijn voor de mensen die voor hem zorgen. Het praten: Nazeggen 
gaat steeds beter en soms komen er zinnen die ons verrassen. Binnen 
ons gezin begrijpen wij hem. Voor anderen is het moeilijk. 
Ik wil graag alle mensen, en dat zijn er heel veel, heel hartelijk bedanken 
voor alle meeleven door kaarten of anderszins! Albert is er blij mee en 
mij hielp het ook enorm! Veel mensen die voor ons hebben gebeden. 
Te weten dat je langer dan een moment in de gedachten van de ander 
bent. Ik voelde me er door gedragen en zei ook tegen Albert: “Er wordt 
voor ons gebeden”.
Albert leest de kaarten met interesse. Eerst even de voorkant, en 
dan pakt hij zijn bril en leest het geschrevene. Dan komt de kaart op 
een stapeltje, zodat hij deze nog eens kan lezen. Hij weet precies de 
kaart eruit te halen waarnaar wordt gevraagd. Wij zijn zo blij met elke 
vooruitgang! Nogmaals: iedereen hartelijk bedankt. Wij houden van 
jullie!
Fintje van der Scheer

Lieve mensen van De Bron,
Vanuit de gemeente hebben we ontzettend veel steunbetuigingen 
ontvangen vanaf het moment dat het onvoorstelbare en genadeloze 
bericht kwam van Wilco zijn ziekte. Het treft Wilco en ons gezin hard en 
het is moeilijk te verenigen met twee jonge, opgroeiende meiden.
Op het moment van schrijven heeft Wilco net zijn derde chemokuur 
gehad en is hij weer thuis na drie dagen opname. Het kuren valt zwaar, 
maar deze derde kuur is Wilco beter doorgekomen dan de twee vorige. 
Na vier behandelingen volgt een nieuwe scan.
Wij willen heel graag dankzeggen voor alle kaarten (ook vanaf vakantie-
adressen), bloemen, kaarsjes die zijn gebrand, praktische hulp, attenties 
voor de meiden en maaltijden die zijn gekookt. Het zijn momentjes van 
licht in het donker. Ook ervaren wij heel veel steun van Nelleke Beimers 
en haar man Anne Zweers. Bedankt voor jullie enorme betrokkenheid.
Het is bijzonder om te weten dat er zoveel voor ons gebeden wordt in 
een tijd dat je zelf de woorden niet kunt vinden.
Wilco, Gerdie, Emma en Lisa van Spijker
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Gebed: Heel mijn leven

Heel mijn leven,
al mijn verlangen,

al mijn liefde,
vertrouw ik U toe.

Heel mijn leven,
allen die mij lief zijn,

al mijn hoop en al mijn vrees,
vertrouw ik U toe.

Heel mijn leven
ontving ik van U.

Ik geef het U terug,
steeds weer,

en verlang U te dienen,
zoals ik ben.

Neem mij aan
en in Uw dienst. 

Amen

Charlotte Inkelaar-de Mos
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 04 juli naar mw. H. Tavenier-Broekema, Toon Slurinkhof 71, Kampen
• 11 juli naar mw. N. ten Hove-van der Stouwe, Tureluur 2
• 18 juli naar mw. E de Kleine-Stolte, Postgrevestraat 23
• 25 juli naar mw. M. Schutte-Boeve, van Diggelenweg 39
• 01 augustus naar dhr. J. Faber, Bloemstraat 76
• 08 augustus naar mw. R. Westendorp, Rietsgors 68
• 15 augustus naar dhr. K.W. Klaasens, Kwikstaart 20

Onze jarigen
In deze prachtige zomertijd hopen verschillende gemeenteleden een 
mooie verjaardag te vieren! Het zijn:
• mw. A.H. Brug-Bongers, Baan 42, 8271 BG, 21 augustus
• dhr. A. van der Scheer, wzc Nieuwe Haven, Burg. Vos de Waelstraat 1, 

8011 AS Zwolle, 23 augustus
• mw. F. Faber-Drent, Bloemstraat 76, 8271 VZ, 25 augustus
• mw. A. Dorgelo-Beljaars, Van Diggelenweg 28, 8271 ZB, 28 augustus
• mw. W.A. Jager-Hissink, Groenendael 208E, 8271 EL, 4 september
• mw. B.C. Oegema-Franssen, Koolmees 26, 8271 HL, 5 september
• mw. B.S.P. Busz-Ehmen, Zeegravensingel 91, 8271 KM, 5 september
• mw. E. Hannink-Pool, Van Dokkumstraat 30, 8271 TZ, 8 september
• mw. C.G. Braker-Noorman, Geertruit Sloetlaan 14, 8271 TM, 
 8 september

We wensen hen als gemeente een goede dag en een zo goed mogelijk 
nieuw levensjaar. Met Gods zegen!

 Uit de Psalmen (25: 3a)
Zij die op U hopen worden 

niet beschaamd.
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Van jullie predikante
Na een wandelvakantie in de bergen zijn we beiden weer aan het werk 
gegaan. Voor mijn man Anne is dit het laatste seizoen dat hij werkt voor 
de luchtmacht. Per 1 april 2022 gaat hij met pensioen. Maar dan is hij 
vast nog niet uitgewerkt… In de week dat dit kerkblad verschijnt, krijgt 
hij ook zijn (voorlopig) laatste kuur. Een traject van 2,5 jaar behandeling 
zit er dan op. We zijn heel dankbaar dat deze mogelijkheid er was en hij 
er goed op reageerde.
Zelf ben ik erg benieuwd hoe het verder zal gaan met onze kerk. Zal 
de anderhalve meter blijven? Dan zijn we voorlopig nog beperkt in 
het aantal mensen dat de dienst kan bezoeken. En zullen we moeten 
bedenken hoe we daar op in kunnen spelen. Wél lijkt het op dit moment 
zo, dat samenzang weer mogelijk is. Fijn! 
Je opgeven voor kerkbezoek is nog steeds een voorwaarde. Maar je 
‘opgeven’ betekent niet dat je ‘moet’ als er onverwacht iets tussenkomt. 
Wouter Klaassens en Roelof Landman leveren elke week ‘maatwerk’ 
door ook te proberen de gaten op te vullen. Zij doen het graag. Dus 
aarzel niet, u/jij neemt niemand anders plaats in. Iedereen is even 
welkom!
Het voelt nog een beetje als vakantie ook, deze augustusmaand: weinig 
vergaderingen en de kinderen zijn nog vrij. De avonden zijn nog lang. 
Gelukkig. Een hartelijke groet aan jullie allemaal.

ds. Nelleke Beimers
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Ik zoek U in den blinde

Op zondag 8 augustus jl. werd tijdens de viering een vrij onbekend (?) 
lied (853) gezongen van Paul Begheyn: Ik zoek U in den blinde:

Ik zoek U in den blinde
en tast de hemel af.

De lucht blijft leeg. Ik wacht
totdat Gij mij zult vinden

in dit verlaten land.
Draag mij op uw vleugels

de vrijheid tegemoet.

Ik zie U in de verte.
Gij komt steeds dichterbij,

machtige majesteit.
Uw schaduw overdekt me
met troost en tederheid.
Draag mij op uw vleugels

de vrijheid tegemoet.

Gij, verre en nabije,
ik voel uw zachte bries
als Gij mij zoekt en ziet.

Gij aan de hemel, wijs me
uw hoopvol nieuw verschiet.

Draag mij op uw vleugels
de vrijheid tegemoet.
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Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

Lied 220
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Van de preses
Vakantie
In de herinnering lijkt een vakantie altijd maanden te 
hebben geduurd. Echter, wanneer je nu net terug bent 
is het voorbij gevlogen. De scholen beginnen binnenkort 
weer en voor veel gezinnen komt het normale ritme weer terug. Het 
kerkenwerk zal de komende weken ook weer opstarten. 

Vertrouwen op het oude normaal
Het lijkt er nu toch op dat we weer naar het oude normaal terug 
kunnen. Zij het langzaam en stap voor stap, maar er is vertrouwen. 
Zodra het kan, gaat ook De Bron de beperkingen afbouwen. Hopelijk zijn 
we dit najaar weer volop actief zonder beperkingen. 

Koffiedrinken
Zoals ik eerder heb gemeld, willen we vaker gezamenlijk koffiedrinken 
na de viering. Zo kunnen we elkaar wellicht weer wat meer ontmoeten. 
Een aantal gemeenteleden heeft zich inmiddels aangemeld om dit te 
organiseren. Heb jij nu het gevoel “Ach, dat lijkt mij ook wel leuk”, geef 
dat dan aan bij Roelof Landman. Tweewekelijks is er nu koffiedrinken na 
de viering. Het lijkt mij leuk van jou te horen wat je nu bezighoudt, zo 
met een bakkie leut in de hand. 

Duurzame kerk
Het thema ‘duurzame kerk’ staat op de agenda. De start hiervoor is 
al gedaan met het maken van het insectenhotel door de jongeren uit 
onze gemeente onder coaching van Jaap Verkerk. Dit leuke bouwwerk 
hangt nu aan het kerkgebouw. De afgelopen weken is een werkgroep 
samengesteld onder de naam ‘Groene Bron’.  Zij gaat in opdracht van de 
kerkenraad aan het werk om De Bron te verduurzamen.

Installatie gereed
Vrijdag 13 augustus jl. heeft Back Stage samen met Bouke en Wim de 
hele dag gewerkt aan het volledig maken van de installatie voor het 
uitzenden. Wanneer u afgelopen zondag heeft meegekeken, dan heeft 
u het resultaat wellicht gemerkt. De vrijwillige gemeenteleden die het 
beeld verzorgen krijgen deze week een training. 

Kortom, het lijkt er al met al op dat we klaar zijn voor een nieuw 
seizoen. Doe je mee?

Freddie Schutte
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De Bron wordt ‘verbouwd’!
Voor de zomervakantie hebben we als TAB een aantal keuzes gemaakt 
in de verdere inrichting van de kerkzaal en de hal. Nadat we tijdens 
het gemeenteberaad goedkeuring hadden gekregen om het opnemen 
en uitzenden van de diensten uit te breiden met een tweede camera, 
vonden we het ook verstandig om gelijk enkele andere (provisorisch 
aangebrachte) zaken op te pakken.

Wat wordt en is er al gedaan? Ten eerste is er een tweede camera 
geplaatst en is ook de eerste camera vanaf nu op een mooie manier 
gemonteerd inclusief het netjes wegwerken van alle bedrading. Ook zal 
er op de liturgische tafel een extra beeldschermpje geplaatst worden, 
zodat de voorganger niet meer naar achterom hoeft te kijken wat er op 
het beamerscherm geprojecteerd wordt. Verder is de geluidsinstallatie 
uitgebreid met een mengpaneel om de kwaliteit van de (voor)zangers 
beter te kunnen ondersteunen. 
De grote ramen aan de tuinkant van ons kerkgebouw hadden we 
ter overbrugging voorzien van lange stroken zwart doek. Deze zijn 
nu vervangen door elektrische screens, die per afzonderlijk raam 
ingesteld kunnen worden. Een raam aan de Oasekant van de kerkzaal 
zal vervangen worden door getint glas. Daarmee hopen we - in 
combinatie met een aangepaste verlichting (zowel vanaf de zijkant als 
via de armaturen aan het plafond) - datgene wat vooraan in de kerkzaal 
gebeurt beter te kunnen belichten. Matthijs van Hulsentop is één van 
de leveranciers.
Tot slot krijgt de meterkast een upgrade en zal aangepast worden aan 
de technische eisen van deze tijd. Dit houdt in dat er in de hal van de 
kerk een aantal praktische schakelaars uit de meterkast verplaatst 
worden naar het wandje naast de hoofdingang. Hiermee creëren we 
meer veiligheid voor onze vrijwilligers. Ook de verlichting in de kerkzaal 
zal voor een gedeelte worden vervangen en voorzien worden van 
ledverlichting, zodat wij dit voortaan ook kunnen dimmen.
Onlangs is ook de afzuiginstallatie van de kerkzaal 
vernieuwd, wat gezien de coronacrisis een goede keuze 
is geweest. We kunnen nu weer optimaal ventileren. 
Verstandige en noodzakelijke investeringen met 
een bijpassend prijskaartje. Maar doordat diverse 
gemeenteleden ook zelf de handen uit de mouwen hebben 
gestoken, konden we ook nog het één en ander besparen. 
Daarvoor onze hartelijke dank! 

Taakgroep Administratie en Beheer
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In memoriam: Arie van Dorp
geboren 5 augustus 1938; overleden 10 juli 2021

Arie van Dorp was een 
bijzondere en eigenzinnige 
man. Hij werd geboren 
te Kamerik. Arie had een 
handelsgeest en werd 
later varkensboer in ‘s 
Heerenbroek, enige tijd na 
zijn huwelijk met Gerrie 
van Harten. Ze kregen twee 
kinderen: Gera en Jadi.  
Toen zijn gezondheid 
hem in de steek liet 
volgde de verhuizing naar 
IJsselmuiden, naar de 
Trekvaart. Daar volgden 
goede jaren. Kinderen en 
kleinkinderen kwamen 
graag op bezoek, maar 
de zorgen rondom zijn 
kwetsbare gezondheid 
bleven. Enkele jaren geleden volgde de verhuizing naar Groenendael, 
naar een huis met beneden een slaapkamer. Arie werd meer en meer 
beperkt in zijn mogelijkheden en het was ook moeilijk contact met hem 
te krijgen, onder andere vanwege zijn doofheid. Steeds meer keerde hij 
in zichzelf. Dit was niet altijd makkelijk voor Gerrie en de kinderen.
“Je handen hebben voor ons gezorgd. Je hart heeft voor ons geklopt. 
Om wat je was zijn we dankbaar. Om je heengaan treuren we”, heeft de 
familie op de rouwkaart gezet.
De vlinders (hierboven afgebeeld) schilderde Arie in de laatste periode…
De afscheidsdienst vond plaats vanuit de Bron o.l.v. ds. Gerda Keijzer. 
Psalm 139 stond centraal, het lied over God die ons kent, beter dan wij 
onszelf kennen. Bij Hem weten we Arie van Dorp geborgen.

Zorgen zijn er ook om de gezondheid van Gerrie van Dorp. De laatste 
maanden zijn erg zwaar geweest, ook voor haar. En in verband met haar 
ziekte moet ze behandelingen in Nijmegen ondergaan. We wensen haar 
en de familie Gods nabijheid toe.

ds. Nelleke Beimers
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In memoriam: Gerrie van Veen-Visscher
geboren 3 december 1924; overleden 3 augustus 2021

Ons oud-gemeentelid Gerrie van Veen 
verhuisde drie jaar geleden naar een 
verzorgingshuis in Emmeloord. Graag 
was ze in IJsselmuiden gebleven, maar 
de wachtlijst voor ‘De Maarlenhof’ was 
toen te lang. Ze heeft in Emmeloord nog 
een betrekkelijk goede tijd gehad. Ze 
genoot van bezoek van familie, kinderen 
en kleinkinderen en zo nu en dan de 
achterkleinkinderen.
In haar lange leven heeft ze veel 
meegemaakt. Ze verloor twee echtgenoten 
en enkele jaren geleden haar zoon John. 
Dat was voor haar een groot verdriet. Ze 
heeft ook gewerkt. Voor een vrouw van 
haar generatie was dat best bijzonder. 
Ze werkte met veel plezier bij V&D; bij ‘Vroom en Dreesman’ zou ze 
zelf zeggen. Ze was levendig en geïnteresseerd. Je had met haar altijd 
een goed gesprek met diepgang. Ook had ze duidelijke meningen en 
overtuigingen. Haar afscheidsdienst moest eenvoudig en liefdevol zijn 
en niet over haar persoon gaan…
Liederen en een lezing lagen klaar. Psalm 23, de psalm over het 
landschap van ons leven. Groene weiden met rustig water, maar soms 
ook een donker dal. Over God die er dan toch is, onverwacht soms.
Aan Hem vertrouwen we haar toe. Op maandag 9 augustus jl. vond 
in De Bron de afscheidsdienst plaats en daarna is zij begraven op 
begraafplaats De Zandberg. 

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe.

ds. Nelleke Beimers
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Christenen in Pakistan

Op zondag 15 augustus jl. was de H.A.- collecte bestemd voor het ZWO-
project ‘Christenen in Pakistan’. Veel christenen in Pakistan voelen zich 
kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de 
laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben 
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt 
samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in 
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks 
volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader 
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt 
u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Voor 34 euro 
wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven; voor 500 
euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 
studenten samenkomen.
Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw 
bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken naar rekening NL30RABO 0321 42 11 40 t.n.v. 
ZWO De Bron o.v.v. collecte Pakistan.
Namens de ZWO alvast hartelijk dank.
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Een sterke Kerk op een Kwetsbare plek – Ghana

De ZWO vraagt aandacht voor Ghana. De collecte voor dit project vindt 
plaats op zondag 5 september a.s. Ghana is een overwegend christelijk 
land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom 
is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen 
veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen 
christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse 
Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. 
Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren 
analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen 
als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de 
kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar 
ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims 
leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. 
Dat is mooi om te zien en te ondersteunen. Doe mee. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken naar rekening
NL30RABO 0321 42 11 40 t.n.v. ZWO De Bron o.v.v. collecte Ghana.
Namens de ZWO alvast hartelijk dank.
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Abonnementsgeld NieuwsBron

Zoals u gewend bent, zullen de verschuldigde abonnementskosten 
voor kerkblad de NieuwsBron automatisch bij u geïnd worden. Het 
abonnementsgeld wordt om de twee jaar verhoogd en bedraagt voor 
2021 € 19,50. De inning vindt in de maand november plaats.

Als u liever uw bijdrage niet via een automatische incasso afgeschreven 
wilt hebben, dan dient u de bijdrage van € 19,50 per abonnement vóór 
10 oktober 2021 zelf over te maken op rekeningnummer NL50 RABO 
0373 7417 07 t.n.v. Gereformeerde kerk “De Bron”.

Fred Flentge, penningmeester

Solidariteitsbijdrage per belijdend lid

Zoals u gewend bent, zal de solidariteitsbijdrage voor belijdende leden 
automatisch bij u geïnd worden. Deze bijdrage moet zowel door de 
kerk als door de diaconie afgedragen worden aan PKN-Nederland en 
bedraagt voor 2021 € 10,00 per belijdend lid. De inning zal in de maand 
november plaatsvinden.

Als u liever uw bijdrage niet via een automatische incasso afgeschreven 
wilt hebben, dan dient u de bijdrage van € 10,00 per belijdend lid vóór 
10 oktober 2021 zelf over te maken op rekeningnummer NL50 RABO 
0373 7417 07 t.n.v. Gereformeerde kerk “De Bron”.

Fred Flentge en Berry de Vries,
penningmeesters TAB en Diaconie
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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 (94) verschijnt op vrijdag 10 september 2021. 
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 4 september 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 

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

Via Givt € 488,25 

Via internetbankieren € 358,00
Via rekening ZWO € 135,00

Kerkcollecten
04 juli Diaconie avondmaal €   35,30

Kerk €   25,70
Onderhoud kerk €   16,60

11 juli Kerk €   28,85
Diaconie €   29,00
Diaconale projecten €   20,35

18 juli Kerk €   15,25
Bloemengroet €   14,25
Diaconale projecten €   14,50

25 juli Diaconie €   39,25
Website/communicatie €   42,25
Onderhoud kerk €   37,40

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

Verantwoording collectes juli 2021



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.

Mozaïeken te Ravenna
Afgelopen zomer belandde de redactie (HB) in Ravenna. Deze Italiaanse 
stad is cultuurhistorisch van groot belang vanwege de met mozaïeken 
gedecoreerde vroegchristelijke bouwwerken, die grotendeels dateren 
uit de tijd dat de stad de hoofdstad was van het Ostrogotische Rijk. 
Deze monumenten zijn opgenomen in de Unesco-Werelderfgoedlijst. 
Bovendien bevindt zich in Ravenna de graftombe van Dante 
Alighieri. Met een ‘vijfstrippenkaart’ kun je er genieten van prachtig 
mozaïekkunst in Basilica di San Vitale; Mausoleo di Galla Placidia; 
Basilica di S. Apollinare N.; Battistero Neoniano; Museo e Cappella 
Arcivescovile.


