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Door elkaar geschud
Lied 715
1 Zoals de halmen buigen in de wind
– één adem blaast ze naar één kant –
zo buigen wij ons samen door uw Geest
naar U, o God, en bidden met één mond.
2 Soms waait de wind het koren in de war,
naar alle kanten, naar elkaar;
zo worden wij ook door elkaar geschud
en richt uw Geest ons op een ander mens.
3 Zoals het graan, verzameld tot de oogst
– met zorg gemaakt tot levend brood –
de honger stilt van mensen overal,
maak ons bestaan zo tot een goede oogst.
4 God van het graan, van mensen en de wind,
blaas uit uw hemel over ons,
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn –
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.
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Dit machtig mooie lied staat in ons Liedboek bij de getijden van het
jaar onder het kopje ‘oogst’. Daarom is het voorgelezen tijdens de
Dankdagviering op 3 november jl.
Van oorsprong is het een Frans lied en de schrijver ervan is Henri
Capieu. Je ziet hem langs een graanveld lopen. Hij was iemand die graag
wandelde en dat lees je terug in dit lied. Alle coupletten vind ik mooi
maar in het bijzonder het tweede. Daarin gaat het over de wind die het
koren in de war blaast. Er is even chaos. Maar dat door elkaar geschud
worden is geen verlies; het is een mogelijkheid om ineens tegenover
een ander mens te staan.
Tijdens de bijeenkomst met de bezoekmedewerkers van De Bron keken
we terug op de coronatijd. Hoe hielden we, hoe maakten we contact?
Met name de actie ‘geven en ontvangen’ maakte dat we ineens
tegenover een ons soms onbekend lid van De Bron kwamen te staan. En
er ontstond - op afstand, voor de deur of in de tuin - een kortstondige
relatie. ‘Zo worden wij ook door elkaar geschud, en richt Uw Geest ons
op een ander mens….’ Niet ík maar de ánder…
Dat het ook in de komende periode zo zal zijn; coronacijfers stijgen,
anderhalve meter en mondkapjes worden weer verplicht. Dat dit
opnieuw door elkaar geschud worden ons vindingrijk zal maken in het
contact leggen met elkaar. Laten wij elkaar blijven zoeken. Niet ikzelf
maar de ander maakt mijn bestaan tot goede oogst.
ds. Nelleke Beimers
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Laatste zondag kerkelijk jaar
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens
de zondag voordat de adventstijd begint. In 2021 valt deze dag op
zondag 21 november. Op deze dag gedenken we de gemeenteleden die
in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:
• Abel Lokhorst, Graafschap 11 te Kampen, geboren en overleden op 12
december 2020
• Kleis van Heerde, Zeegravensingel 52 te IJsselmuiden, overleden op
26 december 2020, in de leeftijd van 70 jaar
• Henk Jager, Groenendael 208e te IJsselmuiden, overleden op 8
februari 2021, in de leeftijd van 86 jaar
• Arie van Dorp, Groenendael 38 te IJsselmuiden, overleden op 10 juli
2021, in de leeftijd van 82 jaar
• Gerrie van Veen-Visscher, De Wittesteijn te Emmeloord, overleden
op 3 augustus 2021, in de leeftijd van 96 jaar.
Tijdens de dienst worden hun namen genoemd en steken wij voor elk
van hen een kaars aan.
Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt.
Eeuwigheidszondag komt uit de Lutherse traditie van de 19e eeuw, die
een alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen.
In de calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag
Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van
deze zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept
dat de tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de
benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.
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Levend water vanuit de Bron

Zondag 14 november
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. J. Renkema, Kampen
Gertine Junte
KerkInActie/zending
Werkgroep ZWO
Diaconale projecten

Zondag 21 november, Laatste zondag kerkelijk jaar
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Ineke de Graaf
Protestantse kerk/Pastoraat
Diaconie
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 28 november, 1e advent; viering Heilig Avondmaal
09.30 uur
Lector
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Atty Westerink
KerkInActie/werelddiaconaat
Kerk
Onderhoud kerkgebouw
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Een bijzonder jubileum, opnieuw!
Bea en Mient Oegema vierden op zondag 7 november dat zij 60 jaar
getrouwd zijn. Met hen zijn we blij. Dat zij elkaar de jaren door vast
hebben gehouden en dat ze samen zijn. Van harte gefeliciteerd en zegen
over jullie toekomst! Het is een mooie dag geweest.
Dank
Lieve mensen van De Bron, wij willen iedereen
bedanken voor de warme woorden en vele
kaarten die wij mochten ontvangen. En
ook in het bijzonder voor de mensen die
meegewerkt hebben aan de kerkdienst.
Dit maakte het voor ons tot een
feestelijke trouwdag!
Een warme groet,
André Hazelhoff en Gé Riezebos,
Groenendael 221
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Er zijn deze keer drie jarige gemeenteleden te vermelden:
• dhr. T. van de Veen, Schelp 28, 8271 KP, 17 november
• mw. C. van Oostenbrugge-Kramer, Slenkstraat 14, 8271 TB,
20 november
• mw. M. Plender-Korenberg, Koolmees 32, 8271 HL, 24 november
We wensen hen fijne, gezellige dagen toe en Gods zegen voor de
toekomst.
Uit het Liedboek (blz. 1343; Geert Boogaard)
Schrijf Uw naam uit God
over de ganse breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het grote donker
met de vaste hand van Uw erbarmen
onuitwisbaar.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 24 oktober naar mw. W. Schipper-van Dorsten, Bloemstraat 74
• 31 oktober naar mw. D. van der Veen-Janse, Schelp 28
• 07 november naar mw. W. Reenders-van den Berg, Groenendael 85
Kerkelijke stand
Verhuisd
• mw. D.E. Rave, Oester 4, naar Heetkamp 25, 8181 WS Heerde
• M.J. de Kleine, Schelp 1, naar Zeegravensingel 19, 8271 KE
IJsselmuiden
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Agenda

2021

Week 46
16 nov.
16 nov.
16 nov.
18 nov.

09.30 uur
19.45 uur
19.30 uur
19.30 uur

Seniorenkoor
Passage
TAB		
Middengroep Meditatie

Oase
Oase
Cimbel
Kerkzaal

Week 47
23 nov. 09.30 uur
23 nov. 19.45 uur
25 nov. 19.30 uur

Seniorenkoor
Oase
Taakgroep Pastoraat
Tamboerijn
Middengroep. Adventskrans maken Citer

Week 48
30 nov. 09.30 uur
02 dec. 19.30 uur

Seniorenkoor
Middengroep Meditatie

Oase
Kerkzaal

Van jullie predikante
Wel weer even schrikken: de nieuwe
coronamaatregelen. Wat gaat dit betekenen voor
ons kerkzijn? We moeten het er maar mee doen en
de moed niet verliezen.
Vertrouwend leven, per dag.
Een hartelijke groet voor jullie allemaal.
ds. Nelleke Beimers
Vacature werkgroep ZWO
De collecte-inkomsten en de vaste vrijwillige bijdragen verdelen over
wereldwijde projecten van Werelddiaconaat en Noodhulp. Dát is de
belangrijkste taak van de werkgroep ZWO. Ook verzorgen we twee
keer per jaar (samen met de predikant) een werelddiaconaatsdienst.
Mooi, boeiend en dankbaar werk! Momenteel zijn we op zoek naar
een nieuw werkgroeplid. In plaats van dat we zelf persoonlijk en direct
Bronleden benaderen, zijn we benieuwd of er gemeenteleden zijn die
via deze manier van werving mee willen doen. Voor meer informatie
en/of aanmelding kun je contact opnemen met Arjen van der Vinne,
voorzitter, tel. 06 278 38 245.
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Seniorenochtend tussen bijen en stamppot
Terwijl de bijen zich voorbereidden op hun winterslaap, ontwaakten
onze senioren… Wat een gezelligheid, wat een mensen! De eerste
bijeenkomst sinds lange tijd. Een organisatie om door een ringetje te
halen en twee enthousiaste gastsprekers.
Onze predikante Nelleke Beimers, die vanwege een al geplande vakantie
niet aanwezig kon zijn, had voor een passende opening gezorgd.
Heleen gaf deze een mooi plaatsje in haar welkom en opening van de
ochtend. De sprekers namen ons mee in de wondere wereld van de
bijen: werkbijen, darren en koninginnen. Honing, natuurlijk ook over
honing. Wist u dat er meer dan zestig keer over honing gesproken wordt
in de Bijbel? Al luisterend kom je steeds meer onder de indruk van
Gods prachtige schepping. Wat zit die bijenwereld ingenieus in elkaar
en wat zijn deze kleine insecten belangrijk voor het voortbestaan van
onze wereld! Bedankt Wim Selles en Herman Martens voor de bevlogen
verhalen. De liefde voor het imkerschap spatte er vanaf.
Samen even de droge kelen smeren en toen óp naar het stamppot
buffet. Ouderwets lekker! Keuze genoeg en de spekjes, worsten en het
balletje gehakt ontbraken natuurlijk ook niet.
Commissie, jullie hebben er weer een heel fijne ochtend van gemaakt.
Bedankt!
Zelfs onze koster was even van de partij. Ondanks zijn zwakke
gezondheid wilde hij een momentje genieten van het samenzijn.
Beterschap voor jou en voor hen die om gezondheidsredenen of
anderszins niet konden komen. Het allermooiste? Dat we elkaar weer
konden ontmoeten, konden bijpraten, luisteren, bemoedigen.
Annemarie en Arjen Salverda

‘In Twente holdt ze van een kot gebed en ‘ne lange wost…’ (red.; alleen in Twente…?)
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Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala
collecte ZWO 14 november 2021

Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met
discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse groep
behoren. Via bijbelcursussen leren ze om weerbaar te worden en om
trots te zijn op zichzelf.
Sandra is een Maya-meisje dat meedeed aan het Tamar-project. Via
dit verhaal in 2 Samuël 13 bespraken ze met elkaar hoe ze kunnen
handelen bij (seksueel) geweld en welke wetten er zijn om vrouwen
te beschermen tegen geweld. Ook mannen leren hoe ze op een
gelijkwaardige manier met vrouwen kunnen omgaan.
Ook kunnen mannen en vrouwen bijbelcursussen volgen die nieuwe
inzichten geven en die hen bevrijden van oude geloofsbeelden die
vrouwen onderdrukken. Zo ontstaan er geleidelijk veranderingen in
gezin, kerk en samenleving. Steun vrouwen en meisjes in Guatemala,
zodat het geweld en onrecht tegen hen zal stoppen.
• Voor 160 euro kan een meisje één weekend de Tamar-cursus volgen
• Voor 100 euro kan een vrouw een bijbelcursus volgen
Uw bijdrage kunt u overmaken naar reknr. NL30RABO0321421140 t.n.v.
ZWO De Bron.
Wilt u erbij vermelden dat het gaat om de collecte van zondag 14
november 2021 - vrouwen in Guatemala?
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Namens de ZWO alvast hartelijk dank!
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Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst
collecte ZWO 28 november

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. 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. 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!
Uw bijdrage kunt u overmaken naar
reknr. NL30RABO0321421140 t.n.v. ZWO De Bron.
Wilt u erbij vermelden dat het gaat om de collecte van zondag 28
november 2021 – kinderen in Moldavië?
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Namens de ZWO alvast hartelijk dank!
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Blijf in ons het verlangen wekken
naar uw Messiaanse wereld,
die roze dageraad
met de omhelzing
van gerechtigheid en trouw.
Dat het ons vergund is
de vreugde en de voorpret daarvan
in deze weken te ervaren,
niet gestresst
door de verwachtingen en verplichtingen
die deze tijd kan oproepen,
maar veeleer
gebrand op uw licht.
Sytze de Vries, ‘Bij gelegenheid’ (II)
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Van de preses
Wij leven met een wereldbeeld waarin problemen slechts
bestaan omdat we onze kennis en inzet nog niet hebben
aangewend. We leven met een wereldbeeld dat het
verkrijgen van kennis een kwestie van tijd en geld is. Gold deze teneur
ook niet voor het coronavirus? Als de vaccinatie er eenmaal is, is het
probleem zó opgelost... Is dit hoogmoed of naïviteit? Als het hoogmoed
is, dan moeten we beter weten. In de Bijbel staan immers genoeg
verhalen waar we kunnen lezen hoe het de mens met hoogmoed is
vergaan.
Ik moest hieraan denken nu corona weer aanzwelt. Dachten we niet dat
corona wel beteugeld zou zijn nu het grootste deel van de bevolking
gevaccineerd is? Ik wel. Toch verspreidt het zich nu weer snel onder
ons. Bij velen komt de angst terug. Angst om besmet te raken en ziek te
worden. De angst om anderen vooral kwetsbaren te besmetten.
Voor De Bron betekent het dat we weer voorzichtiger moeten
zijn. Wij nemen verantwoordelijkheid en dus komen we met een
aantal beperkende maatregelen. De 1,5 meter geldt weer binnen
het kerkgebouw. Ook het mondkapje moet weer worden gedragen
tijdens het verplaatsen in de kerk. Vooralsnog kunnen we nog wel
blijven zingen. We gaan voor de vieringen nog niet werken met een
uitnodigingsrooster. Iedereen is welkom en wij vertrouwen erop dat
iedereen een plek vindt. We zijn ons bewust dat het kan gebeuren dat
iemand in de hal moet plaatsnemen of terug naar huis moet gaan.
Wij rekenen op uw begrip. Met het hanteren van deze maatregelen
denken we dat het tonen van de QR-code nog niet nodig is. Het vragen
om een QR-code of vaccinatiebewijs vinden wij ook niet passen in
ons gedachtengoed van gelijkwaardigheid. Wanneer nieuwe landelijk
maatregelen worden aangepast, passen wij onze maatregelen indien
nodig weer aan. Blijf dus onze website https://debronijsselmuiden.
nl volgen. Laten we ook nu weer vertrouwen dat het beter wordt en
bidden dat mensen behoed blijven voor het virus.
Freddie Schutte
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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. Er rest nog een tweetal:
• 18 november: geleide meditatie
• 02 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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Adventskrans maken
Advent is een periode van
verwachting en bezinning. De
voorbereiding op Kerstmis waarin
het wonder van de geboorte wordt
gevierd. Een adventskrans maken
is een mooi middel om toe te leven
naar Kerst. Een krans in huis of aan
de deur nodigt uit te vertellen over
onze verwachting van het Licht.
Waar, wanneer en hoe laat
In Het Open Hof (Hofzaal), op woensdag 24 november 2021 van 14.00 16.00 uur.
Materiaal
Na opgave krijgt u te horen wat u aan moet schaffen of mee moet
nemen.
Kosten
We vragen van u een eigen bijdrage van € 5,-, tijdens de workshop te
voldoen.
Leiding
Chieny de Vries en Elly de Wilde.
Opgave
Het maximum aantal deelnemers voor
deze workshop is 10. Daarom is het nodig
om u vooraf aan te melden.
U kunt zich opgeven vóór 17 november
a.s. - telefonisch of via de mail - bij Janna
Bakering tel. 0610244986, e-mailadres
jbakering@home.nl
In deze coronatijd blijven we afhankelijk
van de maatregelen die de regering
afkondigt.
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Inzamelactie luiers en babydoekjes voor Lesbos
In de vluchtelingenkampen op Lesbos is er een groot tekort aan luiers
en babydoekjes voor de allerkleinsten. Ook dit jaar is in IJsselmuiden
door Esther Tuinman het initiatief opgestart om luiers en babydoekjes
in te zamelen. Als kerk en als ZWO willen we graag bijdragen aan dit
goede doel.
Op meer dan honderd plekken in Nederland zijn inzamelpunten. De
Bron is daar één van. Vanaf zondag 7 november tot en met 21 november
kunt u daar uw spullen brengen. Het gaat om luiers (voorkeur maat 4, 5
en 6), billendoekjes en Sudocrème.
Wilt u liever een donatie doen, zodat wij hiervan luiers kunnen kopen?
Dat kan! Graag uw donatie op de rekening van de werkgroep ZWO,
NL30 RABO 0321 4211 40 o.v.v. ‘luiers Lesbos’.
U kunt de luiers ook brengen bij Janine Wierda, Karthuizerlaan 78 in
IJsselmuiden.
Bedankt voor uw hulp en steun!
Namens de ZWO, Janine Wierda
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Contactochtend voor bezoekmedewerkers
Op dinsdag 2 november jl. waren we als bezoekmedewerkers van De
Bron bij elkaar. Het was gezellig. Er was koffie/thee en lekkers en we
waren blij elkaar te zien! We hebben gepraat over wat de corona-tijd
doet met onszelf en onze bezoekcontacten.
Vooral het voorzichtig zijn met fysiek contact was en is moeilijk. Niet
je (klein)kinderen kunnen knuffelen of even een arm rond iemand
die dat nodig heeft. Contact maken staat natuurlijk haaks op de
anderhalvemetermaatregel.
De coronatijd bracht in het begin ook rust. We konden en hoefden
nergens heen, de lucht was stralend blauw zonder vliegtuigstrepen,
het was stiller. En wat zijn we gezegend met de ruimte die we hebben,
hier in IJsselmuiden. Een bezoek kan ook heel goed gebeuren in de
achtertuin. Door alle beperkingen word je ook creatief in het bedenken
wat wél kan.
Nu iedereen de gelegenheid heeft gekregen zich te laten vaccineren
en de kans op ernstig ziek worden veel kleiner is geworden, kunnen de
bezoekmedewerkers weer wat spontaner naar mensen toe gaan. En dat
is fijn.
Deze winter kan onze regering ook weer nieuwe maatregelen invoeren.
We verlangen allemaal naar een tijd met meer zekerheid, waarin we
zonder terughoudendheid bij elkaar kunnen zijn.
En wanneer dat niet kan, is altijd een bemoedigend telefoontje of
kaartje mogelijk.
Vier van de bezoekmedewerkers zijn ook ouderling. Zij hebben
regelmatig dienst in de kerk. Maar allemaal doen ze in de gemeente
hetzelfde werk: regelmatig bezoeken zij gemeenteleden die ouder zijn
dan 75 jaar. Bovendien leggen zij zo nodig contact met de predikant,
bijvoorbeeld bij ernstige ziekte. Op blz. 14 in het Jaarboek staan hun
namen.
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Diaconaal project november: Gevangenenzorg Nederland
"Echte steun is zeldzaam in de gevangenis", weet Theo (25). Hij groeide
op in een fijn, christelijk gezin, maar maakte verkeerde keuzes en
belandde in de gevangenis. Het leven daar valt hem zwaar. Hij is blij met
de bezoeken van onze vrijwilliger Rianne, die zonder oordelen naar hem
luistert.
Vergeten groep
Ook voor de families van
gevangenen heeft de detentie
grote gevolgen. Zij zijn een
vergeten groep. Ze worden
vaak gezien als een verlengstuk
van de dader en het stigma is
enorm. Ondertussen worstelen
velen met schaamte- en
schuldgevoelens, praktische
(financiële) problemen,
loyaliteitsconflicten en psychische problemen. Er is weinig aandacht
voor hen, terwijl het jaarlijks om duizenden familieleden gaat.
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie
met ruim 650 vrijwilligers die op bezoek gaan bij gevangenen, tbsgestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor
hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een
luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen
door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij
komt, blijft de vrijwilliger betrokken.
De organisatie gelooft in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In
Mattheüs 25 is te lezen dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht
is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel
mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is
opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan
hen worden gedaan. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele
financiële middelen hard nodig.
De opbrengsten van de diaconale projectencollectes van de maand
november en de avondmaalscollecte van 28 november zijn dan ook
bestemd voor Gevangenenzorg Nederland.
De diaconie beveelt deze collectes van harte aan!
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Gebed
Heer,
Als ik ergens naar verlang,
dan is het wel naar Uw hemel op aarde.
Het zijn zo vaak twee verschillende werelden,
deze aarde met alles wat daarop speelt
en Uw hemelse heerlijkheid.
Dank, Jezus, dat U ook mij leert bidden
om Uw hemel op aarde:
‘Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.’
Wilt U, door Uw Geest,
dit eeuwenlang wereldwijd gebeden gebed
realiseren in en door mijn leven.
Maak mij een instrument van Uw vrede.
Leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,
leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,
leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft,
leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft,
leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.
Amen
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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 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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Kennismaken met christelijke meditatie
In onze opgejaagde tijd zoeken velen
naar verstilling en naar een weg van
het hoofd naar het hart. Vormen van
mindfulness of oosterse meditatie
zijn populair. De christelijke traditie
heeft echter ook een rijke waaier aan
eeuwenoude meditatieve wegen in
zich.
Deze meditatieve wegen worden
vandaag weer volop beoefend. Ze
verbinden ons met ieders persoonlijke
spirituele weg en omgang met God. Op
vijf aaneengesloten dinsdagavonden
aan het begin van het nieuwe jaar gaan
we vrijblijvend kennismaken met vijf
vormen: de lectio divina, Ignatiaanse
meditatie, contemplatief gebed en
mantrameditatie, icoonmeditatie en
loopmeditatie.
Er is plaats voor maximaal 12 mensen. Dit is een gezamenlijke activiteit
van Levensbron en Vorming & Toerusting. Het aantal deelnemers is
beperkt. Geef je dus snel op door een e-mail te sturen naar ds.boot@
openhofkampen.nl
Aan te schaffen: Kleine gids voor christelijke meditatie (Lex Boot),
ISBN 9789023926481.
Data: dinsdagavonden 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 maart 2022
Plaats: Levensbron, Vloeddijk 62
Begeleiders: ds. Anneke van der Velde en ds. Lex Boot
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Verantwoording collectes september 2021
05 september Pastoraat
Kinderkring
Onderhoud kerk
12 september Diaconale projecten
Protestantse kerk
missionair
Kerk
19 september Diaconale projecten
Diaconie
Kerk
26 september Zending vredesweek
Middengroep
Onderhoud kerk

Via Givt
€ 58,75
€ 36,75
€ 32,25
€ 34,25

Kerkcollecten
€ 37,35
€ 35,00
€ 33,45
€ 19,95

€ 37,75
€ 101,75
€ 45,75
€ 80,25
€ 58,75
€ 146,75
€ 49,25
€ 46,75

€
€
€
€
€
€
€
€

Via internet bankieren:

€ 146,00

Via rekening ZWO: Pakistan

€ 146,00

Giften: Kerk, als dank

€ 150,00

18,05
23,75
23,90
28,20
34,50
52,85
58,45
93,20

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer
.........................................................................

© NieuwsBron 2021 - Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke
toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing op
gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst.
De NieuwsBron verschijnt onder auspiciën van de kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende nummer (98) verschijnt op vrijdag 3 december 2021. Kopij
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 27 november 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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Tederheid
Onlangs ging een lang gekoesterde wens van mij in vervulling: ik mocht
vijf dagen naar het Dominicanenklooster in Huissen. Ik heb daar in
die dagen een ikoon geschilderd; een Maria-ikoon, uitbeeldend de
tederheid. Negen uur per dag waren we hiermee bezig onder de
bezielende leiding van iemand uit Bulgarije wiens familie al een aantal
generaties kunst beoefent. Heel inspirerend.
De sessie werd afgesloten met een korte bijeenkomst, waarbij de prior
(Henk Jongerius) de ikonen wijdde. En wij zongen als groep een kyrië.
Als het kan ga ik volgend jaar weer!
Monique Meyer

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.

