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“…nooit weer worden als een kind” 



Column
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Als een gave…

Alleen te leven om te zwoegen Alleen te leven om te dragen
te zuchten voor de dag begint  en nooit weer worden als een kind
gedreven door een heilig moeten en altijd jezelf maar overvragen
het is als najagen van wind  ook dit is najagen van wind

Alleen te leven om te weten  Geniet het leven als een gave
terwijl je nooit het antwoord vindt geen mens weet wat hij morgen vindt
Gods daden zijn niet na te meten dus werp je brood uit op het water
ook dit is najagen van wind  en let niet altijd op de wind.

Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint
maar niets kan je tevreden stellen
het is als najagen van wind
     (René van Loenen)

Deze woorden van Lied 720 raakten me. Ze zijn geïnspireerd op het 
bijbelboek Prediker. Maar ik betrek ze ook even op de tijd waarin we 
nu zijn aanbeland. Corona speelt nog op. Het treft vooral kinderen 
en niet-gevaccineerden. Maar het belemmert de meesten van ons 
niet om weer volop te gáán. Gisteren bezette de langste file sinds het 
uitbreken van de coronacrisis de Nederlandse snelwegen. Het is weer 
druk en hectisch, feestjes worden ingehaald, afspraken gemaakt, er 
wordt weer volop vergaderd, er wordt weer van alles gepland. Mij doet 
dat soms zuchten. Jou ook? Ook al ben ik blij met het leven en met de 
mogelijkheden, ik mis ook iets en kan dat nog niet goed omschrijven. In 
het lied herken ik het verlangen naar het ontvangen van het leven als 
gave. Minder te moeten, meer te mogen. Minder te plannen, meer te 
laten gebeuren. Hoe bieden we weerstand aan dat jachtige, plannerige, 
doenerige leven? Prediker brengt ons terug bij de kern. Het leven als 
gave. Je zou het elke dag tegen jezelf moeten zeggen en het dan de 
dag door oefenen. Dat je leven dát is: een geschenk! Hoe kan dat kleur 
geven aan je omgang met de ander, met je werk, met jezelf?

ds. Nelleke Beimers



Week 43

25 okt. 19.30 uur Commissie groen Tamboerijn
27 okt. 10.00 uur Koffieochtend senioren, Oase
  aansluitend stamppot buffet Kerkzaal
28 okt. 14.30 uur PCOB-contactmiddag Kerkzaal
28 okt. 19.30 uur Com. Vorming en Toerusting Tamboerijn

Week 44

01 nov. 19.30 uur Puntje, puntje groep Tamboerijn
02 nov.  09.30 uur Contactochtend bezoekers Tamboerijn
  personen
02 nov. 19.30 uur KKR Tamboerijn
03 nov.  19.30 uur Dankdag dienst Kerkzaal
03 nov. 20.30 uur Taakgroep Eredienst Tamboerijn
04 nov. 19.30 - 20.30 uur Meditatie (middengroep) Kerkzaal
04 nov. 20.00 uur Leiding kinderkring Tamboerijn

Week 45

08 nov. 19.30 uur Taakgroep Eredienst Cimbel
09 nov. 19.45 uur Taakgroep Pastoraat Cimbel

Agenda

2021
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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



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 24 oktober

09.30 uur ds. J. Bouma, Kampen
Lector Berdien Stoel
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 31 oktober

09.30 uur ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Lector Aly Brug
1e Collecte Activiteiten t.b.v. tehuizen
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Woensdag 3 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Henny Snel
Collecte Project Orange Babies (zie pag. 14)

Zondag 7 november, bijzondere dienst, aanvang 10.00 uur

10.00 uur ds. Nelleke Beimers, m.m.v. bewoners van de tehuizen
 Thema: `Parels en schatten´
Lector Annet Jansen
1e Collecte Liliane Fonds
2e Collecte Onkosten van de dienst
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Leven is meeleven

Een bijzonder jubileum
Jan en Liny Faber, Bloemstraat 76, mogen op 16 november vieren dat zij 
60 jaar getrouwd zijn. We zijn blij voor hen! Van harte gefeliciteerd, een 
mooie dag gewenst, en zegen over jullie toekomst.

Bedankt
Lieve mensen van De Bron. 
Heel hartelijk bedankt voor de bloemen, 
telefoontjes en kaarten voor ons 60 jarig 
huwelijksfeest.
Het heeft ons erg goed gedaan, een 
meelevende gemeente. 

Hartelijke groeten,
Gerard en Bertha Immeker
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet 
vanuit De Bron, op zondag:
• 03 oktober naar dhr. H.J. ten Hove, Tureluur 2
• 10 oktober naar mw. A. Bosma-ten Klooster, 

Groendael 198
• 17 oktober naar dhr. R. Landman, 
 Concertlaan 126, Kampen

Onze jarigen
Als gemeente van de De Bron zijn we blij weer enkele verjaardagen te 
kunnen vermelden:
• dhr. M. Oegema, Koolmees 26, 8271 HL, 24 oktober
• mw. G. van Dorp-van Harten, Groenendael 38, 8271 EB, 25 oktober
• mw. E. Blekkenhorst-Laarman, Baan 88, 8271 BG, 25 oktober
• dhr. P. Wup, Rondeweg 41, 8271 DG, 31 oktober
• mw. C.W. Wijnja-Bak, Baan 62, 8271 BG, 11 november

We wensen hen een fijne, gezellige, goede dag toe met (hopelijk) 
gelukkig weer familie en vrienden rondom en het allerbeste voor het 
nieuwe levensjaar.

Uit de Psalmen (118: 29)
Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.
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Van jullie predikante
Bijzondere vieringen
De komende periode staan er bijzondere vieringen op touw: een ZWO-
viering (al geweest), de Dankdagviering op 3 november, de bijzondere 
viering op 7 november voor mensen met een beperking (of met 
mogelijkheden; het is maar hoe je het bekijkt), de Laatste zondag van 
het kerkelijk jaar op 21 november. Mooi om samen met betrokken 
vrijwilligers de diensten voor te kunnen bereiden.

De ..groep, ofwel ‘de puntjepuntjegroep’
Deze gespreksgroep voor mensen zo tussen de 35 en 50 jaar gaat weer 
van start. De eerste bijeenkomst is op maandagavond 1 november a.s. 
van 20.00 uur tot 21.15 uur in De Bron.
We bespreken onderwerpen die te maken hebben met geloof en leven. 
Op 1 november leidt Jan Wup het thema ‘Schepping’ voor ons in. Als 
je ongeveer tussen de 35 en 50 jaar bent (met marges naar onderen 
en naar boven) ben je van harte welkom! Het is een OPEN groep. Dus 
een keer aanschuiven om te kijken of dit bij je past, is ook mogelijk. In 
principe elke eerste maandag van de maand. 

ds. Nelleke Beimers
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Hervormingsdag
Zondag 31 oktober a.s. is het ‘Hervormingsdag’. Op die datum in 1517 
timmerde de Duitse monnik Maarten Luther 95 stellingen aan de deur 
van de slotkapel in Wittenberg om zijn bezorgdheid over de corruptie 
binnen de Rooms-Katholieke kerk te uiten.

Aflaten
Luther was zeer sceptisch over zogeheten ‘aflaten’ die mensen van de 
kerk konden kopen om zichzelf vrij te stellen van boetedoening voor 
hun zonden. Luther zag dit als een manier om God ‘om te kopen’ en 
noemde de praktijk hebzuchtig en corrupt. In plaats daarvan predikte 
Luther dat verlossing niet verdiend kan worden met goede werken, 
omdat het een gratis geschenk is van God als je gelooft in Jezus. Ook 
geloofde Luther dat de Bijbel de enige bron van Gods kennis was, en 
niet kerkelijke tradities of pauselijke decreten. 

PKN
De dag dat Luther zijn stellingen in de deur spijkerde was het begin 
van de afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk, oftewel de 
Protestantse Reformatie. Daarom wordt 31 oktober dus ‘Reformatiedag’ 
ofwel ‘Hervormingsdag’ genoemd. Als die er niet zou zijn geweest, 
dan zouden de Hervormde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk 
(Vrijgemaakt), Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, 
Lutherse Kerk en al die andere christelijke kerken, niet bestaan hebben. 
De PKN dus ook niet. Niettemin is Hervormingsdag toch altijd nog 
het begin van een scheiding in de kerk die vandaag de dag nog altijd 
zichtbaar is…

Gods Woord centraal
Op Hervormingsdag wordt óók herdacht dat de Bijbel als woord van 
God weer centraal kwam te staan. Maarten Luther schreef namelijk niet 
alleen zijn 95 stellingen, hij vertaalde de 
Bijbel ook naar het Duits. Hij vond dat 
iedereen het woord van God zelf moest 
kunnen lezen. In Nederland kregen we 
onze eigen vertaling: de Statenvertaling. 
Later volgden diverse nieuwe en 
modernere vertalingen.
Momenteel is de NBV21, de herziening 
van de Nieuwe Bijbelvertaling, actueel.

Henk Bosch



10

Van de preses
De werkgroep Duurzame Bron is aan het werk. We geven 
daarmee invulling in wat wij willen zijn. 
Een ander thema dat aandacht verdient, is de aandacht 
voor onze jongeren. Het vraagt nogal wat van je als ouder om je 
opgroeiende kind iets te vertellen over de waarde van geloof en kerk. 
Want hoe doe je dat: vertellen over jouw geloof en wat de kerk voor jou 
betekent?
Geloof en kerk zegt veel jongeren niet zoveel. Er is veel meer in hun 
leven dat hun aandacht opeist, zoals school, sport, vrienden, uitgaan, 
social media. En bedenk dat de meeste jongeren ook nog een bijbaantje 
hebben. Kortom, hun agenda zit propvol en als er dan een moment van 
‘rust’ is, dan is chillen ook wel fijn. 

Laten we als ouder naar onszelf kijken; waren wij veel anders? Ook wij 
waren in onze jeugdjaren druk, anders dan met geloof en kerk. Het 
verschil is wellicht de komst van computer en smartphone. En toch zijn 
we als ouder nu verbonden met de kerk en hebben iets met het geloof. 
Waar bestaat die verbondenheid dan uit? Kun je dat onder woorden 
brengen voor jezelf, zodat je dat ook kunt delen met je kind? Hoe open 
zijn we eigenlijk met onze kinderen over ons eigen geloof? De omgeving 
heeft veel invloed op jongeren bij hun ontwikkeling. Maak jij daar als 
ouder ook deel van uit? Laat jij zien wie je bent en wat je belangrijk 
vindt? Dat vraagt nogal wat. 

Om bij mijzelf te blijven: mijn kinderen stellen heel andere vragen over 
het geloof dan ik in mijn jonge jaren deed. Zij nemen nu niet zomaar 
iets aan. Uit de wereld om hen heen horen zij andere geluiden dan die 
wij hoorden. En wees ‘es eerlijk: ons geloof is ook niet meer gelijk aan 
dat van toen.
Blijft toch de vraag welke waarde ervaar jij in het geloof en zou je dat 
jouw kind ook gunnen? Zijn wij wie we willen zijn? Kan dit ons helpen 
om op deze manier die bijzondere aandacht te geven aan onze jongeren 
of is dat te veel gevraagd? 

Freddie Schutte
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Allerheiligen/-zielen in Assisi en in Vilsteren
Op vakantie in het buitenland dan wel tijdens een 
fietstochtje in de buurt loop ik graag even een kerk 
binnen. Veelal een katholieke, want die zijn tenminste 
open… Met hun tastbare voorwerpen, beelden en 
schilderijen worden mensen en gebeurtenissen 
herdacht, geëerd, zalig verklaard (Titus Brandsma) 
of zelfs ‘geheiligd’. Begin november staat de Rooms-
Katholieke kerk hier extra bij stil.

Allerheiligen valt ieder jaar op 1 november, Allerzielen 
op 2 november. In de katholieke traditie is het 
gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren een eigen 
naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag de dag vieren 
we nog verschillende van deze naamdagen, zoals die van Sint Nicolaas 
(5 december) en die van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober).

Op Allerzielen komen in traditionele katholieke geloofsgemeenschappen 
de mensen bij elkaar om de doden van het afgelopen jaar te gedenken. 
In de katholieke kerk wordt na de dood van een persoon vaak een 
kruisje met diens naam opgehangen in de kerk, die de nabestaanden 
dan mee naar huis mogen nemen op Allerzielen.

Henk Bosch
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Dankdag voor gewas en arbeid

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Lied 718, 1 en 4
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Dankdagcollecte voor Orange Babies
De opbrengst van de 
dankdagcollecte is bestemd 
voor een project van Orange 
Babies in Namibië. 
Het ambieert een wereld waar 
geen kinderen meer worden 
geboren met hiv en een 
samenleving waar moeders, 
kinderen en adolescenten, die 
de gevolgen van de hiv-epidemie 
aan den lijve ondervinden, een 
eerlijke kans op een toekomst 
hebben. Orange Babies strijdt 
tegen de oorzaken én gevolgen van de epidemie.
 
Het project in Namibië heet Orange Babies Child Development 
program (OBCD), en bevindt zich in Okahandja, ongeveer 90 km boven 
Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Het Five Rand is een kamp buiten 
Okahandja waar mensen in ernstige armoede leven met slechte toegang 
tot water en sanitaire voorzieningen. Het project is ooit gestart als een 
kleine gaarkeuken onder een boom. Ze kookten toentertijd voor 90 
kinderen; inmiddels verzorgt OBCD maaltijden voor ruim 570 kinderen. 
OBCD is nu gevestigd binnen de school van Five Rand kamp.
Het project heeft een coördinator, drie koks en tien Community 
Mothers. Zij vangen de kinderen op in de school, geven de kinderen 
maaltijden, monitoren de juiste inname van de hiv-medicijnen en 
helpen de kinderen bij hun huiswerk. De moeders onderhouden tevens 
het contact met de familie van de kinderen. De moeders zijn allemaal 
hiv-positief en zijn zelf ooit patiënten en beneficianten van Orange 
Babies geweest.

Het ligt in onze bedoeling om in oktober 2022 een tiendaagse bouwreis 
naar Namibië te maken met als doel de keuken van het Five Rand 
project te upgraden. Het project steunt 576 kinderen voor wie wordt 
gekookt. Het aantal kinderen in nood blijft stijgen en de huidige keuken 
is niet meer geschikt. 
De geschatte kosten zijn rond de 10.000 euro. Het komende jaar willen 
we voor dit doel meerdere acties op touw gaan zetten; ook binnen 
De Bron.

Henk en Annette Rigterink
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Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen

en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen

en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken

en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen

en omzien
naar alles wat er leeft.
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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 onze 
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’
• 04 november: tekst uit de Bijbel/gedicht
• 18 november: geleide meditatie
• 02 december: vier klankschalen

De avonden zijn 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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Adventsstuk maken

Op donderdagavond 25 november gaan we een adventsstuk maken.
Het is een mooie gewoonte om in de adventstijd een stuk of krans met 
4 kaarsen erin op tafel te zetten en zo toe te leven naar het kerstfeest.

Voor materiaal wordt gezorgd (een bak of krans meenemen mag maar 
hoeft niet).
Kosten: ongeveer € 15,- pp.
Tijd: van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur
Plaats: De Bron

Er kunnen maximaal 12 personen meedoen.

Opgave bij Monique Meyer: moniquemeyer1965@gmail.com
Of bij Nelleke Beimers: nellekebeimers@kpnplanet.nl

De organisatie (de middengroep) verheugt zich op jullie komst!
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God, 

fluister het tot mij; 
in de stilte van de dag, 

in het piekeren in de nacht, 
in de stappen die ik zet, 

dat U met mij op weg bent. 

Fluister het mij in, 
als de twijfel mij overvalt, 

als cynisme mijn geloof verjaagt, 
als alles zinloos lijkt, 

dat U mij niet loslaat. 

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,

dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn 
voeten, 

als daglicht om mij heen zult zijn, 
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. 

Amen
ds. Marleen Blootens
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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. 

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.

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

Opgave vóór 11 oktober via de mail ds.boot@openhofkampen.nl of 
telefoon: 06 511 88 840
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De (St)@ppers weer op pad
Zaterdag 2 oktober was het dan eindelijk weer zover: de 
Stappers konden na ruim anderhalf jaar weer op stap om de 
‘Zuiderzeepadroute’ te vervolgen. Dit keer stond etappe 18 (volgens 
het boekje) op het programma (22 km van Vollenhove naar Ossenzijl).

's Morgens rond 8 uur 
verzamelde zich een 
enthousiaste groep van 
14 personen bij De Bron. 
Daar kregen we de 
laatste instructies mee 
van Carlien, die helaas 
niet mee kon wandelen. 
Wél had ze ter
aanmoediging een 
hele trommel met 
lekkere koekjes meegebracht; voor de nodige calorieën die onderweg 
vast wel zouden verbranden... Ineke de Graaf had met veel kunst en 
vliegwerk alle stappers verdeeld over de diverse auto's. En zo kon 
de groep vertrekken richting Vollenhove, waar op vakantiepark ’t 
Akkertien de koffie en de wafels klaar stonden. Daarna vertrokken we 
richting startpunt Vollenhove. We liepen langs de Kanaalweg en het 
Vollenhovemeer richting Blokzijl. Dwars door dit mooie stadje gingen 
we vervolgens over de Kuinderdijk richting Baarlo waar we de dijk
links lieten liggen om vervolgens Nederland aan te doen. En dan: tijd 
voor de lunch! We vervolgden onze weg door het hart van Nationaal 
Park de Weerribben, het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Bij 
Kalenberg aangekomen moesten we over het waterkeringspad richting 
Ossenzijl, waar we een route voor onze kiezen kregen met een enorm 
aantal te bedwingen bruggetjes (Alpe d’Huez is er niets bij...) De laatste 
bruggetjes waren dan ook echte kuitenbijtertjes. Uiteindelijk kwamen 
we bij eetcafé De Drie Musketiers aan waar we ons te goed deden aan 
een welverdiende consumptie. Terwijl we nog even aan het nagenieten 
waren, was er nog een speciaal moment van aandacht. Herniz kreeg 
namelijk haar welverdiende “Keesje” uitgereikt door Ineke. Moe maar 
voldaan vertrokken we weer richting IJsselmuiden.
Samen kijken we terug op een mooie etappe en maken ons weer op 
voor de volgende!

 Wim Brink
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Jaarboek 2022
Gegevens controleren
Eind dit jaar komt weer het geactualiseerde Jaarboek uit: Jaarboek 
2022. Aan u allen het verzoek om uw persoonlijke gegevens te 
controleren en eventuele wijzigingen (of fouten…) door te geven 
aan Wouter Klaassens: e-mail kwklaassens@ziggo.nl of tel. 3327720. 
Uiteraard kunt u daarbij rekening houden met de rechten die u 
heeft m.b.t. het wel/niet vermelden van uw gegevens vanuit de 
privacywetgeving. Dit kan tot en met maandag 15 november a.s.

Digitaal of op papier
Het Jaarboek komt in zijn geheel (beveiligd) op de website te staan. 
Het wel/niet persoonlijk verstrekken van een gedrukt exemplaar is 
gebaseerd op uw beslissing daarin van enkele jaren geleden. Als u 
verder niets doet, dan blijft het verstrekken van het Jaarboek aan u 
(digitaal dan wel op papier) zoals die nu ook is. In principe streven 
we naar het gebruik van zo weinig mogelijk papier. Dus u kunt ook 
zeggen: ik had het Jaarboek altijd op papier, maar dat hoeft niet meer…
(daarnaast is het omgekeerde ook mogelijk). Hoe dan ook, mocht u op 
uw beslissing van destijds terugkomen, geef dat dan door aan Henk 
Bosch: henk.bosch@hetnet.nl of tel. 3320722. Bij nieuwe leden gaan we 
zonder tegenbericht uit van de websiteversie. 
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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 u 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. 

N.B. 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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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.

Trondenes Kirke
Al meer dan 900 jaar oud staat ze daar, in oorlog, vrede, zon, wind, 
vorst, sneeuw, regen. Aan de rand van het fjord, vlakbij Hardstad op 
de Lofoten. Een parel van de oude Noorse kerkbouw. Gelegen op de 
plek van een eerder, houten kerkje. Met muren van ruim één meter 
dik. Het interieur blijft na de Reformatie gelukkig ongeschonden. 
Adembenemend, zó mooi... 
Het is 7 oktober 2021: met enkele mensen vieren we het morgengebed. 
Psalm 23 klinkt, we bidden veeltalig het Onze Vader en de prest zegent 
ons. Woorden van stille eenvoud in een wijde natuur. Indrukwekkend! 
(Ad van Noord)


