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Kraamcadeau van toewijding

Het thema van dit kerstnummer gaat over kraamcadeaus. Stel dat Jezus 
in onze dagen werd geboren, welk cadeau zou jij dan meebrengen 
naar de stal? Het is een heel persoonlijke vraag, die ik persoonlijk 
beantwoord. De vraag brengt me namelijk terug bij de geboorte van 
onze oudste dochter. Het was een zware bevalling met complicaties 
die ik nauwelijks overleefde. Na verloop van tijd kwamen er visites en 
daarmee ook kraamcadeaus. Eén cadeau maakte diepe indruk: het 
was een cadeau voor mij. Ik kreeg een prachtig stuk zeep van een heel 
duur merk. Ik weet nog steeds niet precies waarom dat geschenk me 
zo raakte, maar ik denk omdat er even aandacht voor mij in dat cadeau 
meegegeven werd. Ik was er nog… en ik was moeder geworden.

Wat zou ik dus meenemen naar de stal? Ik elk geval een cadeau 
voor Maria, voor Zijn moeder. Haar kind kreeg ze onder moeilijke 
omstandigheden en al gauw zou ze met Hem ook moeten vluchten. 
‘Mary did you know…?’ Luister dit mooie lied eens na. Wat zou ik Maria 
willen geven? Iets voor haarzelf, iets persoonlijks. Iets luxueus omdat zij 
dat waard is? Dat zou ik haar gunnen. Maar dan denk ik ook praktisch 
en denk ik aan de op handen zijnde vlucht; een omslagdoek tevens 
draagdoek voor het Kind. Dat zou een goed cadeau zijn. Iets wat haar en 
het Kind omhult en beschermt.

En een cadeau voor Jezus? Allerlei 21-eeuwse artikelen kwamen in mijn 
gedachten voorbij. Iets waar Hij in onze dagen gemak van zou kunnen 
hebben? Maar uiteindelijk kwam er toch een woord boven dat maar 
rond bleef zingen in mijn hoofd. Het is geen materieel geschenk. Niet 
tastbaar. Maar wel iets waar Hij blij mee zou zijn, denk ik. Iets waarvan 
Hij weet dat het Zijn gedachtengoed en manier van leven verder 
brengt. Ik denk dat Hij op dat geschenk misschien wel het meest hoopt. 
Toewijding. Ik zou Hem toewijding willen geven.

ds. Nelleke Beimers

Column
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Jouw kraamcadeau…?

Als Jezus dit jaar, anno 2021, geboren zou worden… en jij zou op 
‘kraambezoek’ mogen komen… welk kraamcadeau zou je dan 
meenemen bij je bezoek aan de kerststal, aan het Kerstkind?
Verderop in deze NieuwsBron geven drie Bronners daarop antwoord. 
Maar eerst laten we Jermaine Ligeon aan het woord. Wat zou hij 
meenemen? Of geven? Jermaine: “Dan neem ik m’n trompet mee. En 
dan zou ik heel zachtjes spelen…”.

Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Betlehems stal
Hij, der schepselen Heer
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Zondag 26 december; 2e kerstdag

09.30 uur ds. R. Roukema, Zwolle
Lector Jan Vrieswijk
1e Collecte KerkInActie/Kinderen in de knel
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zaterdag 25 december; 1e kerstdag

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Berdien Woldring-Stoel
1e Collecte KerkInActie/Kinderen in de knel
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Levend water 

vanuit 

de Bron
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De diensten zijn niet fysiek bij te wonen, maar wel te volgen via 
kerkomroep.nl of YouTube.

19.30 uur ds. J. Bouma, Kampen
Lector Atty Westerink
Collecte Kerk

Vrijdag 31 december 2021, Oudejaarsdag

Zondag 2 januari 2022, Nieuwsjaarsdienst

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Berdien Woldring-Stoel
1e Collecte Eredienst
2e Collecte Vorming en toerusting
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 9 januari 2022

09.30 uur ds. C. Aalbersberg-van Loon, Emmeloord
Lector Henny Snel
1e Collecte Bloemengroet
2e Collecte Middengroep
3e Collecte Diaconale projecten
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 Leven is 

meeleven
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Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van De Bron, op zondag:
• 05 december naar dhr. M. Oegema, Koolmees 26
• 12 december naar dhr. L. van der Kamp, Klaver 14
• 19 december naar dhr. T. van de Veen, Schelp 28

Onze jarigen
Ook met Oud en Nieuw en in het nieuwe jaar kunnen we enkele 
gemeenteleden feliciteren met hun verjaardag:
• mw. H. Landsman-Zand, Gentiaan 16, 8271 DS, 31 december
• mw. G. Post-Gillot, Groenendael 117, 8271 EG, 5 januari
• mw. M. de Boer-Schram, Burg. Visserweg 32, 8271 CP, 12 januari

We wensen hen goede vierdagen en een hoopvol Nieuw Jaar!!

 Uit de Psalmen (55: 24b)
Maar ik, ik vestig mijn 

hoop op U!

Leven 
vanuit 

de Bron



Van jullie 

predikante
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In memoriam: Berend van der Kolk
geboren 16 december 1941 - overleden 11 december 2021

Hoewel hij ernstig ziek was en daarvoor 
behandeld werd, ging het relatief goed met 
hem. Hij kon de behandeling goed verdragen en 
Jannie en hij waren optimistisch over zijn herstel. 
Daarom kwam zijn plotselinge overlijden als 
een schok. Ook voor hun vier kinderen en hun 
partners. Eerst het ongeloof en langzaam het 
besef en de aanvaarding.

Berend groeide op op het Kampereiland en werd 
daar boer. Later, na de beëindiging van het bedrijf, 
deed hij ook veel loonwerk. Hij was een harde 
werker en genoot daar ook van. Hij was veel op pad. Het gezin moest 
hem vroeger soms dagen achtereen missen. “Ik wil jullie even aan deze 
man voorstellen”, zei Jannie dan tegen de kinderen…
Samen met haar woonde hij nu vijf jaar op Het Meer, Tolhek 48. 
Een plek waar hij erg van genoot, ook vanwege het weidse uitzicht. 
Samen wandelen met de hond, rondjes in de buurt, was een favoriete 
bezigheid van hem. Genieten van de zes kleinkinderen waar Jannie en 
hij veel op pasten en waarmee ze hun dagen vulden. Hij was een lieve 
vader en opa; aanwezig, soms ook stil aanwezig, maar dat was goed. Bij 
zijn afscheid lazen we Psalm 139. Over God die ons ziet en kent en een 
leven lang met liefde bij ons betrokken is. Die grote en dragende Liefde 
maakt het mogelijk om hem in liefde te kunnen loslaten. Zo voelt de 
familie dit. Dat die Liefde hen ook zal dragen in de tijd die komt.

ds. Nelleke Beimers
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Van jullie 

predikante

Net als vorig jaar zal Kerst ingetogen gevierd moeten worden. De 
seniorenviering ging niet door. Maar de senioren kregen een prachtige 
kaart en een teer haakwerkje. Een ster om in de kerstboom te hangen. 
De kinderen gingen gelukkig op 12 december jl. op pad en vierden kerst! 
Net op tijd nog… De scholen gaan nu al snel sluiten. Foto’s komen op de 
website en een filmpje van deze activiteit laten we 1e kerstdag zien.
Voor De Bron staan ook twee mooie, verlichte boompjes. En in De Bron 
zal de kerstgroep weer opgezet worden. Sommigen van jullie volgen 
de diensten liever online en komen niet. Dat begrijp ik. Er is reden om 
voorzichtig te zijn. Ik ben heel dankbaar dat er een zanggroepje is, 
wisselend van samenstelling, dat kan zingen. Zij staan op anderhalve 
meter afstand van elkaar en de kerk wordt goed geventileerd; ook 
tijdens de diensten. Een extra hemd is aan te bevelen…! We moeten het 
er maar mee doen. Het is heel jammer dat het nu al zo lang duurt, ook 
voor ons kerkzijn. Laten we verbinding zoeken waar het kan. Een kaart, 
appje of telefoontje kan al zoveel betekenen. 
Ik wens jullie het Licht en de Vrede van kerst toe!

ds. Nelleke Beimers



10

In onze westerse wereld doen we er alles aan onze voorspoed te 
beschermen. Alles wat onze voorspoed bedreigt, proberen we te 
beheersen of het liefst geheel te verdrijven. Wanneer je wat langer 
hierover nadenkt, kom je tot besef hoe druk we eigenlijk zijn met 
het beschermen van al onze voorspoed. Vergeleken met andere 
werelddelen lijken we daarin ook nog eens goed te slagen. Voorspoed 
lijkt hiermee vanzelfsprekend, maar schetst ook het beeld dat het een 
eigen verantwoordelijkheid is. 
Denk je nu wat langer na over voorspoed in het licht van Kerst, waarin 
we de komst van Christus vieren, dan verandert dat beeld. Christus, 
geboren als kwetsbaar kind, is gekomen voor alle mensen. Daarmee 
ontluikt zich het beeld dat voorspoed niet vanzelfsprekend is, maar door 
ons wel beschermd moet worden voor alle mensen. 
Telkens weer worden we bedreigd in onze voorspoed. Laten we elkaar 
dan ook blijven vasthouden en beschermen. Ik wens ons allen een 
voorspoedig 2022 in de licht van Christus.

Dan toch helaas nog een mededeling. Met het ingaan van de lockdown 
vanaf zondag 19 december nemen de beperkingen in De Bron ook 
verder toe. Het fysiek bijwonen van de vieringen is voorlopig niet 
mogelijk. U kunt onze vieringen alleen via de uitzending volgen. Deze 
situatie duurt zolang de lockdown vanuit overheidswege geldt. Houd 
ook onze website in de gaten.

Freddie Schutte

 Van de 

 preses
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Jouw kraamcadeau…?
Al weer 2021 jaar geleden werd Jezus geboren in een stal te 
Bethlehem. Jozef en Maria waren erbij en natuurlijk de dieren. Hij 
kreeg al gauw bezoek van de herders. En later van de wijzen uit het 
oosten. Die brachten geschenken mee, zoals goud, wierook en mirre.
Als Jezus dit jaar geboren zou worden op dezelfde plek, dan zou het 
met de dieren, de herders en de wijzen wellicht niet eens zo heel veel 
anders zijn. Op sommige plekken staat de tijd een beetje stil… Maar 
goed, stel dat jij dan óók op ‘kraambezoek’ zou mogen komen … wat 
zou je dan als kraamcadeau meenemen bij je bezoek aan de kerststal/
het Kerstkind in Bethlehem…? En waarom?

Met technisch lego ook 'es even wat anders doen…
Op kraambezoek bij het Kind? Ja, wat neem je dan mee? Mirre, wierook 
en goud zijn geen cadeautjes die in deze tijd passen, maar ze passen ook 
niet zo goed bij een kind. Ik dacht eigenlijk meer aan speelgoed. In zo’n 
tijd van geboorte krijgen de ouders vooral vaak knuffels, babyspeelgoed 
en kleertjes. Daarom dacht ik aan iets waar het kind later, bijvoorbeeld 
op twaalfjarige leeftijd, goed mee kan spelen. Zijn moeder wil het vast 
wel tot die tijd bewaren. Bovendien, als hij ongeveer twaalf is en te 
veel zit te discussiëren met oude wijze mannen, kan ze altijd zeggen 
dat hij nu even wat  anders moet doen. Dan kan ze hem deze doos met 
technisch lego geven. Daarmee kan hij zich urenlang, alleen of met 
vriendjes vermaken. Bovendien leert hij er ook nog wat van…!

Jan Niessen
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Een kaartje staat symbool voor contact
Mijn cadeau aan de kerststal van 2021 is een simpel en ouderwets 
kaartje. Ik zou daarmee Jozef en Maria een goede start wensen samen 
als gezin en Maria natuurlijk een goed herstel. Niet voor te stellen hoe 
je de kraamdagen in een stal doorbrengt…
Het sturen van een simpel kaartje staat voor mij symbool voor het 
initiatief nemen tot contact en er zijn voor de ander in goede tijden, 
en ook (misschien vooral) in tijden van verdriet. Ik denk dat het in deze 
tijd van onschatbare waarde is dat we goed om ons heen kijken en in 
verbinding blijven met elkaar. En als dat niet fysiek lukt, moeten we 
zoeken naar andere manieren.
In de eerste lockdown stonden deze sociale ‘acties’ hoog op mijn 
prioriteitenlijstje; een bloemetje hier en een kaartje daar. Maar 
ondertussen begint het leven ‘binnen je eigen vier muren’ te wennen 
en wordt de wereld vanzelf een stuk kleiner. Ik wens mijzelf en ons 
allemaal toe dat we blijven omkijken naar elkaar en dat we de mooie 
dingen in het leven samen markeren en vieren en dat we er ook voor 
elkaar zijn als het leven tegenzit. 

Imke Vrieswijk
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Bert: “…als het Kind anno nu geboren zou zijn, dan zou ik ‘het’ 
waarschijnlijk niet geloven… Het blijft dus, en het is niet anders, een 
beetje een gewoon kraamcadeau. Nou ja, gewoon… Het is natuurlijk wel 
een echte alpacaknuffel uit onze eigen winkel!”

Erna: “Ik denk er toch wel geheel anders over. Het Kind krijgt van mij 
onze beste (van de 14, red.) levende alpaca!”

Bert en Erna Palland schenken beide 
een alpaca…
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De komst van het leven zelf
Eerste kerstdag

‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ 
(Johannes 1:4)

‘Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit Johannes leest, 
lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen. Het is 
op eerste kerstdag een van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het 
donker en overal ontsteken mensen het licht. Omdat ze zeker vandaag 
niet in het donker willen zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben 
het nodig. Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht 
van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven 
zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. 
Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. 
De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in 
de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf!

Steek vandaag een kaars aan als teken van het licht en leven dat we in 
de komst van Jezus ontvangen.

Uit: Petrus ‘In een ander licht’, PKN adventskalender 2021



17

De nieuwe wereld
Tweede kerstdag

‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen, Kom Heer Jezus! (Openbaring 22: 20)

Openbaring, en daarmee de Bijbel, sluit af met een duizelingwekkend 
visioen over de nieuwe wereld van God. Johannes moet alles wat hij 
gezien heeft opschrijven om de lezers van zijn boek te bemoedigen, 
zodat zij het volhouden in de crises die ook hen zullen treffen.

Het laatste woord van Jezus is: ‘Zie, ik kom spoedig!’ Het is een belofte 
die uitnodigt tot gebed: ‘Amen. Kom Heer Jezus!’ Dit verlangen wordt 
op de proef gesteld. Het duurt al zo’n tweeduizend jaar. Nu zijn voor 
God duizend jaren als één dag. De Eeuwige is niet gebonden aan onze 
tijd. Hij komt. Dat vieren we met Kerst. En Hij komt weer. Aan Hem is de 
toekomst! ‘Want zie, Ik maak alle dingen nieuw.’

Uit: Petrus ‘In een ander licht’, PKN adventskalender 2021
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Kinderkring naar Vreugdehoeve
Op zondag 12 december ging wegens corona de kinderviering in 
De Bron niet door. In plaats daarvan gingen de kinderen naar de 
Vreugdehoeve in Westenholte. Op bezoek bij de schapen. Een soort 
van ‘kerststalbezoek’ dus. 

De groep van vijftien jongeren kon zich er heerlijk uitleven. Na aankomst 
eerst even de dijk oprennen! Daarna een welkom en een bijzondere 
rondleiding op de Vreugdehoeve. Hierbij stelde Herman van Assen, 
de eigenaar, de kinderen steeds vragen in relatie met de tijd waarin 
Jezus is geboren. Erg leuk. Dit werd binnen gevolgd door het verhaal, 
verteld door Veronique en omlijst met kerstliedjes. Op het eind werd er 
chocolademelk gedronken. 

Ook Herman kon het, zoals gezegd, mooi vertellen: “Stel je eens voor 
dat je als schaapherder geen mobiele telefoon hebt en dat je dan van de 
ene naar de andere plek lopend moet afleggen… Of dat als je vader en 
moeder een slaapplek zoeken voor de nacht, dat dan alles vol zit. Zou je 
dan tussen de schapen kunnen slapen?” Een enkeling zou dat kunnen. 
Maar anderen trokken een vies gezicht: dat stinkt!
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“Tussen de schapen slapen…?
Nee, dat stinkt!”
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De staat van Stephan Huisman

Er moet mij in deze kersttijd iets van het hart. Over Geloof, Hoop en 
Liefde.

Geloof
Mijn geloof vind ik lastig uit te leggen. Ik ben namelijk niet gelovig 
opgevoed. Wél heb ik altijd geloofd dat er iets is. In plaats van geloven 
in iets, ben ik gaan geloven in God, een God. God is voor mij een geest, 
zoals hij ook wordt beschreven in Johannes 4 vers 24. Hij bestaat 
zonder lichaam. ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die 
op ons lijken’ staat er in Genesis 1 vers 26. Ik geloof dat wij mensen 
een evenbeeld van God zijn. Dat evenbeeld slaat voor mij dan ook 
op het immateriële aspect van de mens: de ziel en geest. We hebben 
het vermogen om vrije keuzes te maken. We hebben een gevoel voor 
rechtvaardigheid. Met de vrijheid van onze geest ontstaat in ons de 
mogelijkheid om God te zijn. Ik geloof in de waarden van de christelijke 
gemeenschap. Elke dag probeer ik mijn gedrag en gedachten te sturen 
aan de hand van de zeven deugden. Zij vormen voor mij het spoor voor 
de route in mijn leven. Ik geloof.

Hoop
Ik hoop dat Sede en zijn familie een mooi en vreedzaam leven tegemoet 
gaan hier in IJsselmuiden. Sede (je zegt: Sie-die) is mijn achterbuurman. 
Hij is gevlucht uit Syrië met zijn gezin. Hij woont sinds dit voorjaar in 
IJsselmuiden. “Kapot… alles kapot… huis... boem… weg…” Dát is wat 
Sede mij met vochtige ogen vertelde in onze eerste ontmoeting. Net 
in Nederland aangekomen, de taal nog niet machtig. Zijn zesjarige 
dochtertje was er ook bij. Door mijn lengte zei ze steeds: “Jij groot, papa 
klein”. Gezien haar leeftijd en kennis van de Nederlandse taal kon ik nog 
niet duidelijk maken dat ik lang ben en haar papa groot. 
Sede woont nu met zijn gezin vlak achter ons in Groenendael. Het was 
zaterdagnacht, half één. Een luide knal. Een ontploffing? We horen 
kinderen al pratend wegvluchten van het huis van Sede. Ik hoor hoe 
Mohammed (de oudste zoon van Sede) schreeuwend naar buiten 
stormt. Gefrustreerd. Boos. Het is de tweede keer in één week tijd 
dat er explosief vuurwerk in hun tuin wordt gegooid: vorige week in 
de achtertuin, nu in de voortuin. Ik ben uit bed gegaan en heb samen 
met een buurvrouw een rondje gelopen in de buurt. De daders waren 
gevlucht, nergens iets of iemand te bekennen. 

‘Geloof, Hoop en Liefde’ 
tijdens kerst 2021
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Na het rondje ben ik nog even bij Sede thuis langs geweest. De hele 
familie zat beneden en zijn vrouw had knikkende knieën. Samen hebben 
we even nagepraat en probeerde ik duidelijk te maken dat dit niet 
normaal is. Zij verdienen geen explosief vuurwerk in hun tuin, in het 
midden van de nacht. Niemand verdient explosief vuurwerk in hun 
tuin, in het midden van de nacht. Paniek! Dat is wat ik zag. Het deed mij 
denken aan een kerkdienst die ik ooit heb bijgewoond. Het onderwerp 
was ‘roddelen’. In de overdenking werd gezegd: Roddelen is niet 
onschuldig. In de nacht van de explosie moest ik daar weer aan denken. 
Net als roddelen is kattenkwaad niet onschuldig. Heb je naaste lief als 
jezelf (Leviticus 19 vers 18).

Liefde
Tijd en aandacht zijn een middel om liefde te geven. De vrouw van Sede 
gaat drie keer in de week lopend naar school in Kampen om onze taal 
te leren. Sede kan door zijn slechte zicht en moeilijke lopen helaas niet 
deelnemen aan de lessen. Hij leert graag thuis mee met de lessen van 
zijn vrouw. Hoe meer gesprekken ze hebben in het Nederlands, hoe 
eerder ze het zullen leren. Het kost alleen tijd. Tijd en aandacht. 
We hadden het idee opgevat om 28 december te bestempelen als ‘de 
warmste dag’ van 2021. Een partytent met statafels en marktkraampje 
met gratis oliebollen, appelflappen en glühwein. Een plek en een 
moment om kennis te kunnen maken met de familie van Sede en 
om ze warm welkom te heten in ons dorp. Een kans om ook een 
samenwerking aan te gaan met de Voedselbank. Families bij de 
Voedselbank zouden via een (daar verkregen) tegoedbon ook een gratis 
portie oliebollen en appelflappen meekrijgen naar huis. 
Door de coronamaatregelen gaat dit plan helaas niet door. Toch denk ik 
dat we wat kunnen betekenen voor de ander. We kunnen geen concrete 
actie op touw zetten, maar ik wil u en jou graag uitnodigen om oog 
te hebben voor de ander. Kent u iemand die nieuw is in het dorp en 
misschien het Nederlands leert? Laat corona dan alstublieft geen excuus 
zijn om niet een keer langs te gaan en een bakje koffie met iemand te 
drinken. Veel fijne koffiegesprekken gewenst. 

Stephan Huisman
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Met kerst in 

actie voor 

Kerk In Actie
KINDEREN IN DE KNEL – 

De kerstcollecte is bestemd voor een beter leven voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van 
Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, 
en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt kinderen in Griekenland met 
voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere plek te 
krijgen. 

GEEF LICHT AAN DE VLUCHTELINGKINDEREN IN GRIEKENLAND! 

Geef ook! Via Givt. Wilt u liever een donatie doen, dan kan dat op 
de rekening van de werkgroep ZWO, NL30 RABO 0321 4211 40 o.v.v. 
kerstcollecte Griekenland.
Bedankt voor uw steun!

KERST 2021 ‘GEEF LICHT’
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Bij Oudejaarsdag

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

Psalm 90: 1
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God heeft het eerste woord
Nieuwjaarslied

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 513, Jan Wit
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Burgemeester bezoekt De Bron
Op donderdagmiddag 2 december jl. bracht de nieuwe burgemeester 
Sander De Rouwe een kort werkbezoek aan De Bron. Dit in het kader 
van een zelfgekozen kennismakingsprogramma van raadslid Beent 
Keulen (ex-voorzitter De Bron). Ja, en dan mag daarin De Bron uiteraard 
niet ontbreken…! Beent had overigens ook andere bezoekitems binnen 
de gemeente Kampen. En zo zetten alle Kamper raadsleden hun eigen 
programma in elkaar om kennis te maken. 

Hoe dan ook, De Rouwe werd in De Bron ontvangen en rondgeleid door 
onder andere voorzitter Freddie Schutte en predikante Nelleke Beimers. 
Leuk detail: ds. Beimers was destijds verbonden aan de kerk van 
Bolsward, de huidige woonplaats van De Rouwe. In het stiltecentrum 
stak de burgemeester een kaarsje aan en maakte hij gebruik van het 
bijbehorende schrijfboek.

De Rouwe gaf aan dat hij van plan is om in de komende tijd alle kerken/
kerkgemeenschappen in de gemeente Kampen te bezoeken, dat wil 
zeggen de betreffende dienst op zondag. Nou, dan hoeft hij zich ook op 
dat vlak niet te vervelen. Wel een mooi initiatief. Maar hopelijk blijft 
er nog wel tijd over voor een mooie zondagmiddagwandeling over de 
Wilsumse dijk… Want ook dát is zeker een kennismaking waard. (HB) 



Aktie Kerkbalans 2022
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 
29 januari 2022 doen tweeduizend 
kerken mee aan Aktie Kerkbalans. Vele 
vrijwilligers zamelen dan geld in voor 
hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de 
kerk op een andere manier van waarde. 
Ook De Bron doet zoals gebruikelijk 
mee! Het is maar dat u het alvast weet. 
Nader bericht volgt.
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Doneren via Givt
Digitaal doneren raakt ook binnen De Bron al aardig in zwang. Via 
de QR-code van de Givt kunt u meedoen aan de collecte. Daarbij 
is het verzoek om dit TIJDENS de dienst te doen. Op het ‘vaste 
collectemoment’ dus. Als bezoeker in de kerk, dan wel als kijker thuis. 
Anders, zo is onze ervaring, blijft het er gauw bij. Overigens is de QR-
code de gehele week na de betreffende dienst nog in functie en gaat uw 
gift naar de doeleinden van die voorgaande zondag. Al vast dank voor 
uw medewerking. 
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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 (100) verschijnt op vrijdag 14 januari 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 8 januari 2022 (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 

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

Verantwoording collectes november
Via Givt Kerkcollecten

03 november Dankdag Orange babies € 193,75
07 november Liliane Fonds €   84,00 €   42,65

Onkosten dienst €   56,00 €   29,80
Orange babies/
Vredesweek 

€   36,00

14 november KIA/Zending € 112,25 €   26,75
ZWO €   56,25 €   27,20
Diaconale projecten €   46,75 €   22,45

21 november PKN pastoraat € 119,75 €   54,65
Diaconie €   68,26 €   47,10
Onderhoud kerk €   60,25 €   54,45

28 november KIA/Werelddiaconaat € 172,25 €   77,50
Kerk €   58,50 €   18,50
Onderhoud kerk €   64,00 €   16,35

Via internet bankieren: € 215,00
Via rekening ZWO: Collecten €   15,00
                                  Luiers Lesbos € 660,00
                                  Orange babies € 250,00

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer



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.

Geloof, hoop en liefde
Deze foto maakten we in 2019 in Rome in de Sint Pieter. Het beeld 
is gehouwen door de schilder Michelangelo en heet Pietà (vertaald: 
medeleven). Het stelt de Heilige Maagd Maria voor, met in haar armen 
haar zoon Jezus Christus. Een prachtig teken van geloof, hoop en liefde. 

Susanne Dekker


