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‘De wachter…’

Even eerlijk…

In deze NieuwsBron staat informatie over de start van een nieuw 
kerkelijk seizoen. In De Bron hielden we de afgelopen jaren prachtige 
startfeesten: in de toenmalige kas van de familie Van Enk; in en rond de 
toenmalige boerderij van de familie Pelleboer; op het Kampereiland bij 
de familie Kok. En niet te vergeten: in en rond de kerk na de verbouwing 
van de kerk en de tuin.
Dat kan dit jaar nog niet. We houden een kerkdienst en daarna is er 
koffie met gebak, ook voor wie thuis kijkt… Dus kom na afloop en wees 
welkom in De Bron; met mooi weer in de tuin en op het grasveld. Om 
elkaar even te ontmoeten om samen een start te maken.
Thema van de dienst is: WAAR BEGINNEN WE AAN?
En eerlijk gezegd sluit dat aan bij mijn gevoel. Er is nog veel onduidelijk 
na anderhalf jaar waarin alles anders ging dan we gewend waren. 
Waarin ons aller leven ingrijpend veranderde. Deze periode heeft ons 
veel geleerd, maar brengt ook onzekerheid met zich mee. Hoe zal het 
worden? Wat gaat er gebeuren na 20 september? Hoe gaat De Bron 
eruit zien? Hoe voelt het voor jullie om na anderhalf jaar weer naar de 
kerk te kunnen? Heb je het gemist? Of ben je gewend aan een andere 
invulling van de zondag en vond je het fijn om op je eigen tijd terug te 
kijken naar de dienst?
Bij alles wat je daarover kunt bedenken of vrezen, is het goed om terug 
te gaan naar de basis. Ons geloof en onze inspiratie. Hoe kunnen we het 
voeden, oefenen? Zingen, bidden, de Bijbel opendoen, stil zijn, danken, 
eerbied tonen. Je leven zien in Gods licht. Daar moet het van komen.
Hoe wilt u, hoe wil jij daarmee verder? Waar begin je aan? Waar begin 
ik aan? Waar beginnen wij aan? Hoe is het ooit begonnen met God en 
de mensen?
Een woord komt bij mij boven. Het is het woord ‘vertrouwen’. En in het 
Grieks, de taal van het nieuwe testament, is dat hetzelfde als het woord 
‘geloof’.

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 12 september – startzondag

09.30 uur ds. Nelleke Beimers. Thema: ‘Waar beginnen we aan?’
Lector Gertine Junte
1e Collecte Kerk
2e Collecte Protestantse kerk-missionair
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 19 september

09.30 uur ds. P.A. Eigenhuis-de Kool, Lemele
Lector Atty Westerink
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 26 september, bevestiging ambtsdragers

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ineke de Graaf
1e Collecte KerkinActie/Zending-Vredesweek
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

60 jaar lief en leed
Gerard en Bertha Immeker-Schoonhoven, Koraal 1, gaven 
op 26 september 1961 in de kerk te Kamperveen elkaar 
het ja-woord. Twee jonge mensen, de toekomst voor 
zich… Ze kregen kinderen en bouwden een mooi leven op 
het boerenbedrijf. Ze kwamen een aantal jaren geleden 
via Wezep terecht in De Bron. Begin oktober hopen ze met 
vrienden en familie een prachtig feest te kunnen vieren. Ze 
zijn dan 60 jaar getrouwd! Bertha heeft moeilijke maanden 
achter de rug in verband met haar gezondheid, maar ze lijkt nu 
op te knappen. Wij zijn blij met hen en voor hen! Hun trouwtekst 
destijds was: “Ik ben het Licht der wereld, wie in Mij gelooft zal nooit 
meer in het duister hoeven gaan, maar heeft het Licht dat eeuwig leven 
geeft”. Dat dit Licht er zal zijn voor Bertha en Gerard en hun gezin in de 
tijd die voor hen ligt!
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Geboren!
Op zondag 29 augustus jl. is de zoon van Jacolien en 
Stephan Huisman, Groenendael 75, geboren.
Hij heet Mosi James. Van harte gefeliciteerd met dit 
kleine grote wonder in jullie leven.

Trouwen
Op 1 oktober a.s. geven Sanne Schrijer en Ryan Remmelts, toekomstig 
adres Koploper 23 Kampen, elkaar het ja-woord. Hun huwelijksviering 
vindt plaats in de Lutherse kerk te Kampen. Tweemaal moesten ze hun 
huwelijk uitstellen, maar nu kunnen de plannen doorgaan. We wensen 
Sanne en Ryan samen een goed en gelukkig leven toe en een stralende, 
onvergetelijke dag!

Dank
De ontelbare kaarten, bezoekjes, telefoontjes en overweldigde 
belangstelling die wij van u als gemeenteleden mochten ontvangen 
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van Arie van 
Dorp, hebben ons enorme steun gegeven om zijn verlies te kunnen 
verwerken. Daarvoor onze grote dank!
Gerrie van Dorp, kinderen en kleinkinderen 
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Gebed: Als er muren

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien

waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien

waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien

om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,

help ons dan het ook te maken: 
die gaten, die paadjes, die kansen.

Amen

Harmke Heuver
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 22 augustus naar mw. B. Otten-Lassche, Slenkstraat 14
• 29 augustus naar mw. D.J. Berentschot-Nijhuis, Drostenstraat 49
• 05 september naar mw. F. van der Scheer-Kootstra, Trekvaart 77

Onze jarigen
In deze nazomer hopen weer verschillende gemeenteleden hun 
verjaardag te vieren:
• mw. A. van Dijk-Bastiaan, Veenstraat 8, 8271 VR, 11 september
• mw. G. de Ruiter-Hofstede, Goudplevier 126, 8271 GC, 12 september
• dhr. H.J. ten Hove, Tureluur 2, 8271 HD, 12 september
• mw. H.C. van Oene, Postgrevestraat 44, 8271 VB, 14 september
• dhr. J.S.T. Niessen, Esdoornhof 189, 8266 GG, Kampen, 14 september
• mw. M. de Wilde-Pelleboer, Groenendael 215, 8271 EM, 15 september
• dhr. J.J. de Boer, Burgemeester Visserweg 32, 8271 CP, 18 september
• mw. J. Pol, Bloemstraat 14, 8271 VX, 22 september
• mw. D.J. Berenschot-Nijhuis, Drostenstraat 49, 8271 TE, 29 september

We wensen hen allen een fijne verjaardag met (gelukkig nu weer) 
vrienden en/of familie en Gods zegen voor het komende jaar.

 Moeder Teresa:
‘Heb vertrouwen in kleine dingen,

want daarin ligt je kracht.’
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Van jullie predikante
De situatie in Afghanistan kwam via de vreselijke beelden allemaal bij 
ons binnen. Bij ons persoonlijk kwam het nog wat dichterbij omdat 
Anne, mijn man, er via zijn werk bij betrokken was. Er moest op korte 
termijn een aantal geestelijk verzorgers naar dit gebied om militairen 
te ondersteunen die bij de evacuatievluchten betrokken waren. Hij 
coördineerde dit en we hoorden de verhalen van de mensen die er 
waren. 
De serie ‘Afghanistan, the wounded land’ is te volgen via de NPO en 
wordt momenteel ook uitgezonden via de VPRO (herhaling). De serie 
geeft inzicht in de geschiedenis van dit verscheurde land. Een aanrader.

ds. Nelleke Beimers
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Een weg naar verlangen

mijn verlangen zoekt U
als een rivier de zee

ik ga op weg

uw goedheid rijst 
als de bomen omhoog

ik mag schuilen

uw vergeving wist 
als de zon de mist

ik schaam mij

uw gedenken draagt
als een moeder haar kind
ik verzamel vertrouwen

uw woorden zijn 
als stille wenken
ik vind de weg

uw toekomst streelt
als licht de daken
ik zal thuiskomen

Sybren van der Zee
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Fietstocht op startzondag
Op de startzondag van 12 september is er een fietstocht naar en over de 
Kampereilanden. Onderweg krijgt u tal van informatie over dit eiland. 
We starten bij droog weer om 13.30 uur vanaf De Bron en we fietsen in 
een rustig tempo. Rond 16.30 uur hopen we weer terug te zijn. 
In de ochtendviering wordt vermeld of de fietstocht al dan niet door 
gaat vanwege het weer. 
Aanmelden is niet nodig. 

Totale programma startzondag 12 september
09.00 uur activiteit kinderkring vanaf De Bron
09.30 uur startdienst met als thema: ‘Waar beginnen we aan?’
10.30 uur koffie/thee (in de tuin) met wat lekkers voor eenieder die  
 komt. Welkom!
13.30 uur fietstocht vanaf De Bron over het Kampereiland
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Van de preses
Afghanistan 
De afgelopen weken is het nieuws gericht op Afghanistan. 
Met het vertrek van het Amerikaanse leger wordt eveneens 
alle buitenlandse invloed het land uitgewerkt. De Taliban 
nemen de macht weer terug, met als doel: baas te zijn in eigen land. 
Ondanks vele pogingen in de geschiedenis blijft het land een eigen 
culturele ethiek volgen wat door ons moeilijk is te begrijpen. Jalil 
en Shamim, die een aantal jaren geleden deel uitmaakten van onze 
gemeente, maken zich zorgen over het welzijn van hun familie daar. Het 
is nog onzeker hoe de toekomst eruit komt te zien. Laten wij ook aan 
hen blijven denken. 

Startzondag 
Zondag 12 september staat in het teken van de startzondag. Ondanks 
de voorzichtigheid die we nog moeten nakomen, zijn er wel een aantal 
activiteiten. Deze vind je in deze NieuwsBron. Ik hoop je dan graag te 
zien, want het is belangrijk dat we met elkaar verbonden blijven. 

Bevestiging nieuwe diakenen
In de viering van zondag 26 september worden Anja Zwanepol en Arjen 
Selles bevestigd als diaken. Daarmee starten ze met een voor hen 
nieuwe taak. Als kerkenraad zijn we daar erg blij mee. Tegelijk nemen 
we afscheid van Jan Wup en Jan Rave. Beide hebben de afgelopen jaren 
hun inzet gegeven als ambtsdrager. Beide zijn zeer betrokken en we zien 
ze dan ook in andere taken weer terug. Beide Jannen hartelijk dank voor 
jullie inzet. 

Taakgroep Administratie en Beheer 
De taakgroep Administratie en Beheer kent eveneens een aantal 
wisselingen. Henrieke Selles gaat de rol van secretaris vervullen en Wim 
Brink is sinds enige tijd al toegevoegd als lid. Beide succes gewenst. 
Eddie Tichelaar verlaat de taakgroep. Eddie ook jij hartelijk dank voor 
je inzet. Fred Flentge kan de extra rol (waarvoor dank) van secretaris nu 
loslaten. Daarmee is de taakgroep weer volledig. 

Crèche en Kinderkring 
Ook nu zorgt de leiding van de crèche en kinderkring dat kinderen 
hiernaartoe kunnen. Het is fijn dat gezinnen gewoon kunnen blijven 
komen. Wij zijn immers gemeente voor iedereen. Ook voor de 
jongsten. Nog niet aangemeld, doe dat dan via dienstbijwonen@
debronijsselmuiden.nl. 
De kop voor het volgende seizoen er is eraf. We gaan verder met ons 
werk van De Bron.
Freddie Schutte
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Leuk nieuws van de Kinderkring!
Zoals jullie misschien wel weten is de Kinderkring weer van start gegaan.
We geven weer Kinderkring tijdens de kerkdienst. Wat fijn dat we een 
aantal van jullie alweer hebben ontmoet na de vakantie!
Ons team van de Kinderkring is uitgebreid met maar liefst 4 nieuwe 
leden. Dianne van de Berg, Henrieke Selles, Rosanne de Jonge en 
Annemarie van de Beek: van harte welkom! 
Wat fijn dat jullie ons team komen versterken. 

Zondag 12 september is het startzondag. 
Henk Rigterink heeft voor deze morgen 
een leuke activiteit georganiseerd voor de 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

We verzamelen om 9.00 uur bij De Bron. Wat 
we gaan doen blijft nog even een verrassing! 

Het is handig om schoenen aan te doen 
die vies mogen worden. De activiteit is in 
IJsselmuiden; we zijn weer terug als de 

kerkdienst is afgelopen zodat we samen 
koffie kunnen drinken.

Lijkt het je leuk om (weer) mee te gaan? 
Stuur dan een mailtje naar:  
henk@rigterink.nl 
Opgeven kan tot en met vrijdag 
10 september. 

We hopen jullie binnenkort weer te zien! 
Groetjes van de Kinderkring! 
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Noodhulp voor Haïti
De bevolking van Haïti werd op 14 augustus jl. getroffen door een zware 
aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen 
raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen 
zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is 
noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. 

Wederopbouw
In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, 
voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig 
maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar 
zijn beschadigd. 
Samen met kerken wereldwijd ondersteunt Kerk in Actie lokale partners 
bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, 
voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren 
in wederopbouw werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. 
Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie rampbestendige huizen. Deze 
huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds 
overeind.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld
Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van 
Kerk in Actie.
Kerk in Actie heeft via haar internationaal kerkelijk netwerk direct 1.000 
hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt 
geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan 
schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de 
loer. Steun dit werk met een bijdrage op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 
Aardbeving Haïti.

De werkgroep ZWO heeft 
€ 750,- bijgedragen aan 
deze actie.
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Programma middengroep 
De middengroep heeft voor de rest van dit jaar nog diverse activiteiten 
op het programma staan. Houd elke keer de NieuwsBron in de gaten 
voor een nadere toelichting, tijdstip en/of opgave van de betreffende 
activiteit. Maar schrijf nu al vast in je agenda:

De stappers van de Zuiderzeeroute:
• zaterdag 2 oktober
• zaterdag 6 november
• zaterdag 4 december

Filmavond:
• donderdag 14 oktober

Meditatieve momenten in De Bron:
• donderdag 21 oktober
• donderdag 4 november
• donderdag 18 november
• donderdag 2 december

Adventskrans maken:
• donderdag 25 november

Kerstwandeling ‘Zoek het Kind’:
• maandag 27 december
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Dienst in Beeld en de privacy
Camera’s in de kerk
Tijdens het laatstgehouden gemeenteberaad hebben we met elkaar 
afgesproken dat het uitzenden van onze diensten in woord en beeld 
(camera’s) in een behoefte voorziet die ook blijvend zal zijn en dat het 
noodzakelijk is om deze manier van uitzenden te formaliseren. Hiervoor 
moet onder andere worden voldaan aan de Wet op de Privacy. 

Wel/niet in beeld
Een goede en noodzakelijke afspraak. Vooral omdat we nu de 
beschikking hebben over een tweede camera aan de zij/voorkant, die 
vanuit die hoek tijdens de fysieke diensten ook opnames kan maken, op 
gepaste afstand, van gemeenteleden in de kerkzaal. Bij dezen willen wij 
u hier dus graag en nadrukkelijk op wijzen.
Wilt u niet in beeld? Dan kunt u dit per retourmail kenbaar maken, 
of bij de scriba. U wordt dan bij uw kerkbezoek zodanig geplaatst/
ingedeeld dat u niet in beeld komt. Als u op een later tijdstip van 
mening verandert over het al dan niet in beeld willen komen, dan wordt 
u verzocht om dit zelf kenbaar te maken bij de scriba.

Verder goed om te weten
• Bij binnenkomst van De Bron wordt men via bordjes erop 

geattendeerd dat er beeldopnames worden gemaakt. Wél wordt 
een deel van de kerk gereserveerd voor diegene die absoluut niet 
in beeld wil komen; de ‘dode hoek’ van de camera. Als de diensten 
weer op de normale (non-covid) manier plaatsvinden, dan kan men 
hier uiteraard op eigen initiatief gaan zitten. 

• Het beamteam draagt zorg voor het integer in beeld brengen van de 
dienst.

• Met uitzondering van de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, 
degene die de schriftlezing verzorgt, worden er van individuele 
personen geen dichtbij/detailopnames gemaakt. De opnames van 
personen beperken zich tot een overzichtsbeeld van de in de kerkzaal 
aanwezige personen. Er kan eventueel ingezoomd worden als er iets 
getoond wordt aan de gemeente.

• Vanwege de interactie tussen de voorganger en de doelgroep kunnen 
kinderen tijdens het kindermoment op de rug of herkenbaar in beeld 
komen. De ouder(s) is/zijn zelf verantwoordelijk voor wel/geen 
deelname van hun kind(eren) aan het kindermoment.

• De kerkenraad draagt de eindverantwoording voor de algemene 
invoering en het gebruik van ‘dienst in beeld’.
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Bevestiging en afscheid ambtsdragers
De kerkenraad is zeer verheugd te kunnen meedelen dat de volgende 
broeders en zusters bereid zijn om een taak in de gemeente te 
vervullen:
• dhr. A.J. Selles, Jaagpad 24, diaken
• mw. A. Zwanepol-de Groot, Kreeft 37, diaken.

En verder:
• dhr. H. Bosch, Koolmees 5, is bereid zijn taak als voorzitter taakgroep 

Communicatie en Publiciteit met een jaar te verlengen 
• dhr. A. van der Vinne, Zeegravensingel 22, is bereid zijn taak als 

voorzitter Diaconie met twee jaar te verlengen.

Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend zal de bevestiging 
van de ambtsdragers plaatsvinden in de morgendienst van zondag 26 
september. 

In deze dienst nemen we ook afscheid van ambtsdragers. Zij hebben 
zich de afgelopen jaren ingezet voor onze gemeente. Daarvoor danken 
we hen van harte.
Het gaat om:
• dhr. J. Wup, Bisschopswetering 93, diaken
• dhr. J. Rave, Oester 4, diaken.
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Diaconaal project schoolspullenactie 2021
De zomervakantie is vaak het moment om 
schoolspullen te kopen voor het nieuwe 
schooljaar. Maar voor veel gezinnen in 
Nederland zijn de kosten die dit met zich 
meebrengt moeilijk op te brengen. Met de 
schoolspullenactie van het armoedefonds 
worden kinderen geholpen die opgroeien 
in armoede en (voor het eerst) naar de 
middelbare school gaan. Zij ontvangen via lokale hulporganisaties 
een schoolspullenpas ter waarde van 50 euro. De schoolspullenpas 
is te gebruiken van 1 juli tot 30 september bij landelijke winkelketens 
waaronder bijvoorbeeld de HEMA en de Bruna. Op 6 en 13 september 
is de opbrengst van de diaconale projectencollecte (derde collecte) 
bestemd voor schoolspullen. 

Voedselbank zoekt vrijwilligers

Voedselbank Kampen is op zoek naar vrijwilligers voor de 
inzamelingsactie van voedsel bij de diverse supermarkten in Kampen. 
In week 35 en 36 is er een landelijke inzamelingsactie gepland bij 
de vestigingen van Albert Heijn in Nederland; de inzameling komt 
ten goede aan de (lokale) Voedselbank. In Kampen doen alle drie 
vestigingen van Albert Heijn mee aan deze actie: AH Lovinkstraat, AH 
Stationsplein en AH Meeuwenplein. 
Dit betekent dat de Voedselbank weer artikelen mag inzamelen in en bij 
de betrokken winkels.
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september a.s. gaan wij flyeren in de 
genoemde winkels en hopen we weer veel artikelen te mogen 
inzamelen. Het zou fijn zijn als er per tijdsblok in iedere winkel drie 
vrijwilligers zouden zijn. U mag uw voorkeur voor tijd en supermarkt 
opgeven: 
                                        Ploeg 1                     Ploeg 2                      Ploeg 3 
vrijdag   (10 sept.)     9.00 – 13.00          13.00 – 17.00            17.00 – 20.00 
zaterdag  (11 sept.)    9.00 – 12.00          12.00 – 15.00           15.00 – 18.00 

M.b.t. corona houden we ons aan de (dan) geldende regels. Ook 
zullen er beschermende middelen aanwezig zijn voor hen die zich daar 
prettiger bij voelen. U kunt zich opgeven bij Erwin van Wijnen, 
e-mail: erwin@vanwijnenweb.nl; telefoon 06 43 05 96 42. 
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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 (95) verschijnt op vrijdag 1 oktober 2021. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 25 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 € 570,47 waarvan 
Werelddiaconaat € 116,25
Via internetbankieren € 596,50
Via rekening ZWO € 120,00

Kerkcollecten
06 juni Werelddiaconaat €   39,45

Eredienst €   31,70
Onderhoud kerk €   21,20

13 juni Diaconie €   11,75
Kerk €   13,00
Diaconale projecten €   14,45

20 juni Kerk €   23,55
Jeugd/jongeren €   24,25
Diaconie €   20,90

27 juni Diaconie €   12,00
Kerk €     9,25
Onderhoud kerk €   10,45

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

Verantwoording (alsnog) collectes juni 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.

Akker met ‘ck’…
Tijdens een fietstochtje door het prachtige Franeker kwamen we 
zomaar hier terecht. Je kunt er letterlijk lopen of fietsen over…

Margreeth en Jan Niessen


