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Waar beginnen we aan?

Dát was het thema van de startzondag 2021. Onderdeel 
van de kerkdienst was een moment van stilte waarin iedere 
aanwezige op een druppel (vele druppels symboliseren De Bron en 
soms is datgene waar je aan begint een druppel op een gloeiende plaat, 
maar toch een druppel…) schreef waar hij of zij aan begint. Er volgden 
ontroerende en eerlijke antwoorden, zoals:
• Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied, des Heren milde gunst, het 

werk aan ons geschied (psalm 89)
• Proberen evenwicht te brengen in produceren en consumeren, ofwel 

consuminderen 
• Verwachtingsvol en vol hoop samen proberen van een nieuw seizoen 

een vruchtbaar jaar te maken met zin en energie en verdieping
• Aandacht geven aan en tijd maken voor verstilling. In de drukte van 

het leven heb ik het nodig om in de verstilling God te zoeken 
• Hopelijk weer aan het werk bij festivals 
• Aan een nieuw leven met mijn vrouw hoe moeilijk dat ook zal zijn
• Oppakken wat mooi en goed was en onderbroken werd. Achter me 

laten wat gemist kan worden. Heroriënteren. Heroverwegen 
• Aan wat op mijn pad komt. Ik leef bij de dag 
• Begrip voor anderen opbrengen.

Op een huisbezoek bij een ouder gemeentelid dat ik nadien aflegde 
vertelde zij dat ze, kijkend naar de uitzending van de dienst, even gauw 
iets had opgeschreven: Ik wil proberen open te staan en niet bang te 
zijn. 

Kan dit voor ons allemaal een begin zijn? Al deze antwoorden, al deze 
druppels, geef ik u en jou mee. Ze hangen in De Bron. Symbolen van 
levend water.

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 3 oktober, Israëlzondag

09.30 uur ds. A.H. Zweers, Zwolle
Lector Fred Flentge
1e Collecte Kerk en Israël
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 10 oktober, viering Heilig Avondmaal

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

Zondag 17 oktober, zondag werelddiaconaat 

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ineke de Graaf
1e Collecte KerkInActie/Werelddiaconaat
2e Collecte Jeugd/jongeren
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Koffiemorgen senioren
Gelukkig kunnen we voor de senioren weer starten met activiteiten. 
De koffiemorgen is op woensdag 27 oktober a.s. en begint om 10.00 
uur. Herman Martens en Wim Selles geven dan een presentatie over 
de bijenteelt. We sluiten af met een stamppottenbuffet. U krijgt nog 
een persoonlijke uitnodiging. Namens de seniorencommissie,
Heleen Wierda-van Hoeve
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Leven is meeleven

Trouwen!
Het is zover. Na tweemaal uitstel hopen André Hazelhoff en Gé 
Riezebos, Groenendael 221, te gaan trouwen. Hun huwelijksviering vindt 
plaats in De Bron op vrijdagmiddag 8 oktober, 15.00 uur.
Voor hen beiden een bijzondere dag; kaarsen zullen branden in 
de kerkdienst als liefdevolle herinnering aan hun beider overleden 
huwelijkspartners. Blij en dankbaar zijn we dat Gé en André elkaar 
gevonden hebben en samen een toekomst opbouwen. We wensen hen 
een mooie, liefdevolle dag samen met hun gezinnen en familie en Gods 
zegen en geluk op hun gezamenlijke levensweg.
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet 
vanuit De Bron, op zondag:
• 12 september naar mw. W. de Jager-Hissink, 

Groenendael 208e
• 19 september naar mw. B.C. Oegema-

Franssen, Koolmees 26
• 26 september naar Fam. G. Immeker, Koraal 1

Onze jarigen
Hoera! Er zijn weer jarige gemeenteleden te vermelden:
• mw. J.A. Bosma-ten Klooster, Groenendael 198, 8271 EL, 3 oktober
• mw. W. Schipper-van Dorsten, Bloemstraat 74, 8271 VZ, 4 oktober
• mw. D. van de Veen-Janse, Schelp 28, 8271 KP, 7 oktober
• mw. G. Vriesema-Blaauw, de Noord 6, 8271 CC, 7 oktober
• mw. W. Reenders-van den Berg, Groenendael 85, 8271 ED, 15 oktober

Als gemeente wensen we hen een gezellige en goede verjaardag 
temidden van familie en vrienden en een gezegend nieuw levensjaar.

Uit het liedboek (pag. 1369), Henriëtte Roland Holst-van der Schalk
Dit ene weten wij en aan dit één

houden we ons vast in de duistere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen.
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Van jullie predikante
Terwijl ik dit schrijf, is het nog een heerlijke nazomerweek. Heel soms 
voel en ruik je iets van de herfst die eraan komt. ’s Avonds wordt het 
steeds eerder donker. In De Bron komt alles weer op gang: thuiswerk, 
vergaderingen, bijeenkomsten. Kerkdiensten kunnen weer zonder 
opgave bezocht worden en tegelijk blijven we uitzenden. Naar die 
uitzendingen wordt trouwens goed gekeken; vaak op een later tijdstip 
op zondag of door de week. Een nieuwe ontwikkeling is dit. Boeiend om 
te volgen hoe dit verder zal gaan. Ik ben dankbaar voor de technici en 
het beamteam die dit mogelijk maken. Ook de naam van Bouke Brink 
wil ik hier nog eens noemen. Anderhalf jaar is hij elke zondag in De Bron 
geweest om de techniek te ontwikkelen en uit te bouwen. Daarmee 
heeft hij een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan ons kerkzijn! Nu kan 
hij het wat meer loslaten en dat is ook fijn. Bouke dankjewel. En ook dat 
je nog steeds meedenkt en meekijkt.

Een hartelijke groet aan jullie allemaal,
ds. Nelleke Beimers

Wisseling bij taakgroep Eredienst
Djoke Berentschot heeft besloten haar functie binnen de taakgroep 
Eredienst neer te leggen. En dat na 29 jaar trouw lidmaatschap. Wat 
een prestatie! Djoke, hartelijk dank voor deze jarenlange inzet en 
bijdrage om de erediensten van De Bron mede vorm te geven. Als 
taakgroep nemen wij binnenkort afscheid van Djoke en bedanken haar 
namens de leden van De Bron voor al haar gedane werkzaamheden. 
Gelukkig is de zo ontstane vacature al snel weer ingevuld. Laura 
Meuleman komt onze groep versterken. En daar zijn we ontzettend blij 
mee. Laura, van harte welkom en we hopen dat je je snel thuis voelt 
als lid van onze taakgroep!
Namens de taakgroep Eredienst,
Hetty van Hulsentop
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Israëlzondag, 3 oktober 2021 
Ramen en deuren
Een paar jaar geleden hebben we een kleine rondreis door Israël 
gemaakt. We hadden ook een tour door het moderne Tel Aviv onder 
leiding van een gids, die ons iets vertelde over de architectuur van de 
stad en de historie van het land. We waren daar met zo’n twintig mede-
toeristen. Hij zei over Jeruzalem: “Er wordt daar al eeuwen gevochten 
om elke deur en elk raam. Maar daar weet u vast de oplossing wel 
voor…”.

‘…gevochten om elke deur…’

Noach
Ik vind het lastig om iets te zeggen over Israël en Palestina, behalve dat 
er tot op vandaag mensen aan ten onder gaan. En dan als theoloog of 
als kerk iets zeggen over Israël… ook zo’n waagstuk. Wat kunnen we 
zeggen? Zullen wij iets zeggen over hoe Joden hun Jodendom mogen 
beleven?
Mijzelf spreekt de gedachte aan in het 'Aloude Testament’ dat Israël een 
soort proeftuin is, waarin God zijn bedoelingen met mensen en met de 
wereld kenbaar maakt. We lezen verhalen waarin God en mensen soms 
dichtbij elkaar staan en soms ver van elkaar verwijderd zijn. En soms is 
er maar een dun lijntje tussen wat van God en wat van mensen is. Waar 
begint het een en waar het ander?
Op zondag 3 oktober ga ik voor in De Bron en sta dan met jullie stil bij 
het verhaal van Noach.

Anne Zweers
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Avondmaalsviering 10 oktober
Project ‘Menstruatiearmoede’

De 16-jarige Emily staat op het punt om te vertrekken naar haar beste 
vriendin wanneer zij er achter komt dat ze ongesteld is en er geen 
tampons of maandverband meer in huis zijn. Haar moeder kan dit 
niet betalen en dit zorgt voor de nodige spanningen binnen het gezin. 
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor 
maandverband of tampons. Zij moeten dan wc- papier gebruiken of 
kiezen er noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden 
of school met alle gevolgen van dien. Het mag in Nederland niet zo zijn 
dat je door menstruatiearmoede bijvoorbeeld niet naar school kunt en 
daardoor een les, proefwerk of examen mist en daardoor achterstand 
oploopt.  
Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar 
zijn die het nodig heeft. Het Armoedefonds stelt daarom gratis 
menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en 
andere laagdrempelige locaties. Het armoedefonds wil vrouwen zelf 
de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij 
comfortabel vinden.

Stop menstruatiearmoede in Nederland! 
Om duizenden meisjes en 
vrouwen te helpen is geld nodig. 
Voor € 5,00 kunnen 5 pakjes 
maandverband gekocht worden. 

Avondmaalscollecte
Met uw bijdrage via de GIVT 
app aan de diaconale projecten 
collectes in oktober en de 
avondmaalscollecte op 10 

oktober of met een overboeking op rekening van de diaconie, steunt u 
dit project. 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
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Werelddiaconaatsdienst 17 oktober
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben 
troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde 
die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 
slachtoffer te worden van geweld en misbruik. 

Liefdevolle omgang 
Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden 
naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop 
aandacht, een gezonde maaltijd 
en hulp bij hun huiswerk. Goed 
opgeleide vrijwilligers vangen 
hen op en organiseren sport- en 
spelactiviteiten. Vaak ontdekken 
deze kinderen voor het eerst 
wat het is om op een liefdevolle 
manier met elkaar om te gaan, 
een ervaring voor het leven. 

Steun Kerk in Actie!

Helpt u mee? 
Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van 
liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie, zoals Youth for Christ in Moldavië. 
Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook? 
Gebruik hiervoor de GIVT-app of maak uw bijdrage over op rekening van 
de ZWO: NL 30 RABO 0321 4211 40. 
De ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan! 
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Veel symboliek in Broeder Klauskapel
Van 15 tot 19 september jl. deed een gemengde groep 
mensen (17 p.) van De Bron en de Open Kring mee aan een 
wandelbezinningsweekend rondom Hildegard von Bingen o.l.v. 
Anne Zweers. 

Hildegard was een middeleeuwse non en mystica, arts en componiste. 
Op zondagmiddag bezocht de groep op de terugweg de Broeder 
Klauskapel, een veldkapel in het Duitse dorp Mechernich-Wachendorf 
in de Eifel, ontworpen door de Zwitserse Architect Peter Zumthor.
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De kapel is gesticht door het boerenechtpaar Scheidtweiler en staat in 
open akkerbouwland. De kapel is gebouwd door boerenfamilies uit de 
omgeving en vrienden van het echtpaar. Het is een devotiekapel en er 
vinden derhalve geen kerkdiensten plaats.
De ruimte loopt naar boven toe in een oog- of bladvormige opening, die 
een oculus vormt in het dak van de kapel. Hierdoor dringt zonlicht, maar 
ook regen naar binnen.
Het gebouw als geheel interpreteert het bidden en werken van Broeder 
Klaus. De nadruk ligt op de binnenruimte en daarmee op de geïsoleerde 
levenswijze van Klaus. Het minimalistische karakter van de bouw 
verwijst naar het teruggetrokken, eenvoudige en ascetische leven.
De oculus in het dak lijkt op een staart van een vallende ster en verwijst 
naar Klaus' visioen in de moederschoot. De opgaande wanden en het 
licht dat door het dak valt symboliseren de weg naar God en de toren 
die Broeder Klaus zag in zijn visioen.



12

Van de preses
Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen van 
overheidswege drastisch afgebouwd. Voor De Bron 
betekent dit vooral dat de zondagse viering weer vrij 
bezocht kan worden. Voor veel gemeenteleden is deze zondagse viering 
het centrale moment van gemeente-zijn. Tijdens de vieringen komen we 
bijeen om gezamenlijk ons geloof te beleven. Een moment om wellicht 
God te ontmoeten, maar zeker ook elkaar. In de wekelijkse viering komt 
de gemeenschappelijke waarde van verbondenheid tot uitdrukking. We 
mogen ons dan ook verbonden weten. 

Met het intrekken van de meeste beperkingen komt voor veel 
gemeenteleden een eind aan het extra werk dat wekelijks gedaan 
moest worden: het roosteren van het kerkbezoek, het ontvangen en 
naar de plek brengen van de kerkgangers, het adequaat communiceren 
naar de gemeente wanneer dit vanwege corona nodig was, en nog veel 
meer. Namens de hele Bron bedank ik al deze gemeenteleden voor hun 
inzet. 

Tijdens een vorig jaar gehouden interkerkelijk overleg, georganiseerd 
door de gemeente Kampen, sprak burgemeester Bort Koelewijn de 
wens uit voor een gezamenlijke viering: een interkerkelijke viering ter 
nagedachtenis van hen die ons ten gevolge van corona zijn ontvallen. 
Ik vind dit een mooi en gepast initiatief en hoop dat dit tot uitvoering 
komt. Wellicht dat we deze wens nog eens weer onder de aandacht 
kunnen brengen.  

Laten we hopen dat de lijn naar een open samenleving doorloopt. Dat 
wij zonder angst op besmetting het leven weer kunnen invullen zoals wij 
dat willen. Toch hebben we ook tijd nodig om het vertrouwen hierin te 
laten groeien. 

Onze omgeving bestaat nu uit mensen die wel en mensen die niet zijn 
gevaccineerd. Dat is best een dilemma. Hoe ga je hier nu mee om? 
Ik hoop dat dit geen belemmering wordt voor ons. Ik reken op een 
opbouwende houding en dat het bespreekbaar blijft.  
Ik kijk ernaar uit dat het Bronleven zich weer vult met uitbundig 
initiatief en dat we opgemerkt worden in onze omgeving. 

Freddie Schutte
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Vanuit Vorming en toerusting

Verborgen omgang
In mystieke teksten proberen mystici van alle eeuwen taal te geven aan 
wat zij opmerken aan innerlijke bewegingen in de ziel. Zo geven zij een 
inkijkje in wat zich op verborgen wijze afspeelt in de godsrelatie. Deze 
teksten raken aan een groot geheimenis en dat maakt ze intiem. De 
lezer blijft gast. 

‘de lezer blijft gast’

Als ‘gasten’ willen we op drie dinsdagavonden in de herfst teksten lezen 
en onszelf er in spiegelen. Wat licht er op, en wat resoneert aan onze 
ervaringen als mensen van de 21e eeuw? Wat maakt blij en wat schuurt, 
en wat zegt dat over ons?
We gaan steeds verder terug in de tijd. Op 19 oktober starten we met 
de hedendaagse mystica Maria de Groot (geboren 1937). Op 26 oktober 
lezen we een lied van de Spaanse mysticus Johannes van ’t Kruis (1542-
1591) en op 2 november gaan we naar een tekst van de dominicaan 
Eckhart van rond 1300.

Waar en wanneer?
Data: dinsdagen 19 en 26 oktober, 2 november
Plaats: Open Hof
Tijd: 20.00 uur
Gespreksleider: ds. Lex Boot

Geef u nog op!
Opgeven kan vóór 11 oktober via de mail ds.boot@openhofkampen.nl of 
telefoon: 06 511 88 840
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Meditatieve momenten in De Bron
Op vier donderdagavonden openen 
we de deuren van ons kerkgebouw. 
Om elkaar te ontmoeten vanuit 
verbinding, stilte en rust. We bieden 
vier verschillende meditaties aan om 
samen die rust en stilte in onszelf 
en met elkaar en met God te mogen 
ervaren.

In deze drukke maatschappij wordt veel van ons gevraagd en draait ons 
hoofd vaak overuren. Wij staan met onze gedachten een groot deel van 
de dag aan. Dat heeft invloed op ons fysieke, mentale en emotionele 
systeem. 

Hoe fijn zou het zijn dat we ruimte mogen creëren om ons gepieker 
even te laten zijn en de focus te leggen op ontspanning, ademhaling en 
ons lichaam. Elke keer beginnen we met het aansteken van de paaskaars 
en elke keer ziet de meditatie er een beetje anders uit.

Vier avonden, vier verschillende meditaties op een donderdagavond in 
De Bron:
21 oktober: beeld met ontspanningsmuziek ‘mother nature’
4 november: tekst uit de Bijbel/gedicht
18 november: geleide meditatie
2 december: vier klankschalen

De avonden duren van 19.30 tot 20.30 uur, inclusief (naar keuze) samen 
theedrinken.
Doe je mee? Opgeven mag (zie verderop), maar gewoon binnenlopen 
en meedoen is ook mogelijk.
De kerkdeur staat open voor jou! Wij ontmoeten je graag.
Opgave: nellekebeimers@kpnplanet.nl of mail@herniz.nl

Namens de middengroep van De Bron,
Carlien, Henny, Roelien, Monique, Henk, Nelleke en Herniz
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Onze vader verborgen 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt.

Tekst: Huub Oosterhuis
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Gebed: Nieuw begin

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof 
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag 
tegemoet.

Ds. Werner Pieterse

Meer gebeden lezen? Ga naar petrus.protestantsekerk.nl/gebeden.
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Filmavond
Op donderdag 14 oktober draait vanaf 20.00 uur de film ‘Le Havre’ in 
De Bron. Deze film (regie: Aki Kaurismäki) duurt ruim anderhalf uur en 
is gekozen door Jan en Margreeth Niessen.

De film is uit 2011, maar juist nu 
ook actueel. Marcel Marx heeft zijn 
oude zwerversleven vaarwel gezegd 
en probeert een huiselijk bestaan 
op te bouwen in Le Havre. Zijn 
bestaan als schoenpoetser is geen 
vetpot, maar zijn vrouw Arletty zorgt 
goed voor hem. Marcel is tevreden 
met het leven, tot het lot hem in 
contact brengt met een minderjarige 
Afrikaanse vluchteling. Hij besluit 
zich te ontfermen over de jongen, en 
moet zijn optimistische levensvisie 
inzetten om de muur van menselijke 
onverschilligheid omver te werpen. 
Daarbij kan hij een beroep doen 
op de rotsvaste solidariteit van de 
mensen uit de buurt. Het net van de 
politie lijkt zich om de vluchteling te sluiten, maar Marcel laat zich niet 
zo makkelijk buitenspel zetten…

Na de film is er (zo je wilt) een drankje met nabespreking.

Zuiderzeepad
De stappers van het Zuiderzeepad gaan weer 
op stap! En wel op zaterdag 2 oktober a.s. Het 
is de route van Vollenhove naar Ossenzijl, een 
afstand van 20 kilometer. Doe je mee? Geef je 
dan nog snel op bij Ineke de Graaf. Iedereen is 
welkom. De volgende wandelzaterdagen zijn 6 
november en 4 december.
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Gebruik van de GIVT-app
Sinds kort wordt er in de dienst twee minuten stil gestaan bij het 
collectemoment inclusief de toelichting van de predikant op de 
verschillende collectedoelen. Wij hopen dat het gebruik van de GIVT-
app ondertussen ingeburgerd is. Het zou mooi zijn als u ook gedurende 
de twee minuten die ervoor gereserveerd zijn tijdens de dienst de 
gelegenheid neemt om uw mobiele telefoon erbij te pakken om 
vervolgens een donatie te doen. Die gewoontevorming zorgt ervoor dat 
het niet vergeten wordt en dat u ook direct op de hoogte bent van de 
collectedoelen zoals die getoond worden en toegelicht worden door de 
predikant.

Gebruiksaanwijzing
In de dienst opent u de app, toetst u drie collectemomenten in, vult u 
de bedragen in, gaat u naar "volgende" en zoekt u uit de lijst met kerken 
GK De Bron IJsselmuiden. Onze kerk staat bovenaan als u eerder hebt 
gegeven.

Thuis
Als je thuis bent is het ook het handigste om uw mobiele telefoon te 
pakken en het op dezelfde manier te doen, dan wel te kiezen voor het 
scannen met uw camera van de QR-code. Vanuit huis de effectiefste 
manier.

Collectezakken
Voor alle andere gemeenteleden die niet via de GIVT-app hebben 
gedoneerd, staan er bij de uitgang van de kerkzaal twee rekjes met 
drie collectezakken waarin u uw bonnen of uw contante geld kunt 
deponeren. 

NB. Wist u dat u ook standaard elke week automatisch een bedrag kunt 
overmaken en dit kunt instellen in de app?

Namens de Diaconie,
Arjen van der Vinne
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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 (96) verschijnt op vrijdag 22 oktober 2021. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 16 oktober 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 
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Via Givt € 695,85 
           waarvan Pakistan € 149,50

Via internetbankieren € 439,00
           waarvan Pakistan €   10,00

Via rekening ZWO €   90,00
Kerkcollecten
01 augustus Diaconie €   34,50

Kerk €   28,40
Onderhoud kerk €   28,65

08 augustus Eredienst €   40,75
Diaconie €   39,25
Diaconale projecten €   17,00

15 augustus Kia/Pakistan €   78,00
Bloemengroet €   33,25
Diaconale projecten €   27,60

22 augustus Kerk €   36,75
Eredienst €   39,50
Diaconale projecten €   10,45

29 augustus Bloemengroet €   44,35
Diaconie €   46,25
Onderhoud kerk €   31,50

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer

Verantwoording collectes augustus 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.

Gewijd water
Gerrit Blekkenhorst was enkele weken geleden begeleider van een 
IJsselmuider fietsgroepje in de bergen van Noord-Italië en voorzag de 
mannen onderweg van eten en drinken…. “En met zulk water aan boord 
fiets je de hoogste berg op…!”


