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Column
100!!!

Het 100-ste nummer van de NieuwsBron, ons ‘clubblad’, ligt 
voor u! De naam NieuwsBron verving, honderd nummers geleden, 
de naam Klankbord en werd bedacht door Arjen van der Vinne. Er 
was enige discussie of het BronNieuws of NieuwsBron moest worden, 
maar NieuwsBron won het. Dat is al een bestaand en mooier woord en 
omschrijft goed wat dit blad beoogt: het nieuws uit De Bron bij jullie 
brengen.
Een papieren blad is misschien voor velen niet meer helemaal van deze 
tijd. Daarom is de NieuwsBron ook te lezen op onze website (www.
debronijsselmuiden.nl) en wie weet over enige tijd ook via een app.
De redactie werkt er elke drie weken hard aan om dit blad vorm te 
geven. Henk Bosch is verantwoordelijk voor de inhoud en steekt 
hier ongelofelijk veel tijd, energie en creativiteit in. Nellie Brink is 
verantwoordelijk voor de lay-out en het printklaar maken van het 
blad. Dit laatste moet altijd in het weekend gebeuren en is een hele 
tijdsinvestering. Roelof Brink kopieert en verzorgt de verspreiding 
onder de bezorgers. Samen met Mini van Oene, Gertina Rave en Marry 
Schutte.
Daar zitten elke drie weken ook uren (!) in. Graag wil ik hier hun namen 
noemen en hen namens jullie bedanken. Wat een prachtig stuk werk!
En dan 100, ja… wat staat er over 100 in de Bijbel? Abraham was 100 
toen hij Izak kreeg. Te oud? Nee dus! De Bijbel springt zo heerlijk 
zorgeloos met getallen om. Volgens de getallensymboliek is 100 een 
verbinding van 1 en 10. Het getal 1 staat voor de ene God en 10 voor 
de 10 geboden. Het getal 100 heeft zo gezien te maken met de zegen 
die voortkomt uit de gehoorzaamheid aan God. En wie kent niet het 
verhaal van de 100 schapen; 99 zijn binnen de omheining maar 1 is er 
zoek! “Zou je niet alles doen om die ene te vinden?”, zegt Jezus. En wat 
te denken van het zaad dat in goede aarde valt en 100-voudige vrucht 
voortbrengt? Honderd NieuwsBronnen, honderd keer de vrucht van 
veel betrokkenheid, van informatie willen geven en delen, van liefde 
voor De Bron en haar leden! We zijn er blij mee. In wereldse termen: 
trots op! In de taal van het geloof: dankbaar voor!

ds. Nelleke Beimers
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Van jullie predikante
Na een fijne vakantieweek tussen Kerst en Oud & Nieuw ben ik weer aan 
het werk gegaan.
Gelukkig mogen de scholen weer open…, maar wanneer de kerk? Wij 
hopen dat er binnenkort zicht op komt. Tot die tijd proberen we met een 
groep gemotiveerde vrijwilligers de diensten zo goed mogelijk in beeld 
te brengen en met elkaar mee te leven waar het kan.
Veel sterkte voor iedereen die thuis moet werken! 

ds. Nelleke Beimers
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Levend water vanuit de Bron
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Zondag 16 januari

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Fred Flentge
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 23 januari

09.30 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Lector Annet Jansen
1e Collecte Kerk
2e Collecte Protestantse kerk: missionair
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 30 januari

09.30 uur ds. G.L. Keijzer, Kampen
Lector Aly Brug
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Protestantse kerk: jongeren
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Een zegen voor het nieuwe jaar

De genadige nabijheid van Jezus 
zegene ons, 
zodat wij een beetje genadig 
met onszelf en met elkaar 
kunnen omgaan. 
De liefde van God, onze 
hemelse Vader, 
vulle ons hart, hoofd en 
handen, 
zodat we liefdevol kunnen zijn. 
De nabijheid van de Geest van 
God geve ons vrede en rust, in 
het nieuwe jaar. 
Amen.
PKN-scriba ds. René de Reuver
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 26 december naar fam. Van Spijker, Oester 8
• 09 januari naar dhr. A.M. Salverda, Marinus Postlaan 84

Onze jarigen
Hoera, we mogen weer jarigen in ons midden vermelden:
• dhr. J. ter Burg, Vijverhof 84, 8265 GJ Kampen, 27 januari
• dhr. W. van der Molen, Plasweg 70, 8271 CK, 28 januari
• mw. A.B. Waterham-de Vries, Boterbloem 5, 8271 DT, 31 januari
• dhr. F.A. Borstlap, Horstsingel 28, 8266 HE Kampen, 31 januari
• mw. J.B. Kale-Doornbos, Slenkstraat 14, 8271 TB,  2 februari
Als gemeente van De Bron feliciteren we hen van harte met deze 
heugelijke dag en wensen hen het allerbeste en Gods zegen.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,

kom tot Hem met jubelzang.

Uit de Psalmen (100: 1,2)



8

100 NieuwsBronnen in vogelvlucht
Op zaterdag 19 december 2015 kwam de eerste NieuwsBron komt uit! 
Als opvolger van het al jaren bekende ‘Klankbord’. En nu, 14 januari 
2022, al weer de honderdste uitgave van de NieuwsBron! 
De redactie (Nellie Brink, Wouter Klaassens, Nelleke Beimers en Henk 
Bosch) is er trots op. 
Vanaf het begin wordt er door deze groep hard over nagedacht om 
steeds tot een bevredigend resultaat te komen. En hard aan gewerkt… 
Nellie verzorgt elke keer de opmaak (dus hoe het eruit ziet), Henk Bosch 
zet de binnengekomen tekst (veel van Nelleke) op een rij en Wouter is 
onze man van de puntjes op de i (de d’s en t’s, de spaties, de punten en 
de komma’s etc. etc). 
Onderstaand een overzicht van de lustrumnummers.

Nr. 1
‘De foto van’: Roelof Brink
Mooi, de verwondering van de 
vader in deze foto. Het is intens 
geluk dat hem tot verwondering en 
verbazing brengt. Feitelijk is niets 
vanzelfsprekend en is alles een 
wonder. Door je te verwonderen, sta 
je open voor nieuwe dingen, nieuwe 
ervaringen en belevenissen. Word je 
als het ware door dit nieuwe leven 
aangeraakt en in beweging gezet.

Nr. 5
De bloemengroep zegt Hét 
met bloemen
Met een liturgische schikking 
probeert de bloemengroep de 
tekst van de lezing of prediking 
in een beeld te vangen. Het 
is in feite een kwestie van 
vertellen in beelden en kleuren. 
Daarbij stemmen ze af met de 
predikant, zodat de preek en de 
bloemschikking elkaar aanvullen 
of versterken.



Nr. 10
7 vragen aan… Jermaine Ligeon
Noem één ding dat je meteen 
zou veranderen aan/in De Bron. 
“Beginnen om 10 uur en dan 
doorgaan tot bijna 12 uur. Met meer 
muziek. En met meer instrumenten 
zoals trompet, viool of piano. Ook 
om puur naar te luisteren. De 
preek mag even lang blijven. Wel zou 
ik graag wat meer kleurgebruik in de 
kerk zien en minder grijs.”
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Nr. 15
Pelgrimganger op bezoek bij 
middengroep
‘Fietspelgrim’ Roel Bosch doet in 
woord en beeld verslag van zijn 
tochten die hij in de afgelopen 
jaren twee keer vanuit z’n 
woonplaats Emmen al fietsend 
heeft gemaakt naar het Spaanse 
Santiago de Compostela (de St. 
Jacobsroute). Deze pelgrimsroute 
leidt uiteindelijk naar het graf van 
de apostel Jacobus in Santiago. 

Nr. 20
Bijbels koken
Monique Meyer geeft het recept 
voor het maken van de ‘salade aller 
gelovigen in komkommer’: een salade 
van gebroken en gewelde tarwe, 
munt, pijnboompitten, citroensap, 
olijfolie, granaatappelpitten en 
zwarte olijf.
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Nr. 25
Elke vrijdag in de tuin
Op een zonnige vrijdagochtend in 
mei is de tuinploeg van De Bron 
druk in de weer. “We zijn een 
beetje de moderne Levieten”, 
zeggen ze. “De hulpjes in de 
tempel…” Elke vrijdag van 8.30 
tot 11 uur zijn de mannen in de 
weer. Alles bij elkaar best nog wel 
een behoorlijke klus. “Maar we 
doen het met liefde.”

Nr. 30
Kerkbank
Waarvoor zouden al onze oude 
kerkbanken toch gebruikt 
worden? Dat is wellicht wat 
verschillende van ons zich 
afvragen. Tekke en Janneke 
Dekker hebben de kostersbank 
overgenomen. “Het plaatje zit er 
nog op en dat laten we ook mooi 
zitten”, zegt Janneke.  

Nr. 35
Een foto n.a.v. Jozua 4
Een nieuw jaar, 2018. Een 
belofte, beloofd land. Hoe zal 
het worden? Op oudejaarsavond 
richtten we in De Bron een 
monument op van twaalf stenen 
en maakten zo een pad, op 
weg naar 2018. Elke steen ging 
gepaard met een persoonlijke 
ervaring van geloof, hoop of 
liefde. Zo helpen ze ons om de 
overgang te maken naar 2018.
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Nr. 40
Paaskaars
Met Pasen is er een nieuwe 
paaskaars geschonken. Er staan een 
kelk, een duif en een kruis op. De 
kelk is een (fraaie) beker voor onder 
andere religieuze doeleinden. 
In de Protestante kerk wordt bij 
het Heilig Avondmaal wijn in een 
kelk gegoten, die dan onder de 
gelovigen rondgaat en die eruit 
drinken om het Laatste Avondmaal 
te gedenken. 

Nr. 45
Startzondag op 
Kampereiland
De startzondag is dit jaar bij Ab 
en Tiny Kok op de`Ruijdenhoep´ 
aan de Noorddiepweg 4. Hier 
wonen ze sinds juni 2007. In 
2015 zijn ze overgekomen van 
de Kamper Westerkerk. “Met 
De Bron klikte het meteen”, zegt 
Tiny. We voelen ons opgenomen. 
De Bron vormt een hechte groep. 
We vinden er verbondenheid en 
gemeenschap.”

Nr. 50
Eerste kerstdag
Welkom in de kerststal…
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Nr. 55
Nieuwe website op komst
De webmasters van de website 
van De Bron zijn momenteel druk 
bezig met de vernieuwing van 
de website. Gewoonlijk komt 
de werkgroep enkele keren per 
jaar bij elkaar, maar voor deze 
klus zijn extra inspanningen 
nodig. De nieuwe website 
krijgt een nieuwe lay-out en de 
achterliggende programmatuur 
wordt vernieuwd. 

Nr. 60
De bron 3x
Een nieuwe bron bij De Bron, als 
teken van dé Bron.

Nr. 65
Aangepaste kerkdienst
Op zondag 10 november begint 
om 10.00 uur een bijzondere 
viering. Het thema is: ‘Op goed 
geluk’. Medewerking wordt 
verleend door bewoners van 
verschillende tehuizen en door 
het ‘nieuwe‘ kinderkoor ‘Je hoort 
er bij’ o.l.v. Jantien Westendorp. 
De collecte is bestemd voor de 
Sister Mura Foundation. Na afloop 
van de dienst is er koffie, thee en 
limonade. Iedereen is van harte 
welkom!
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Nr. 70
Kerkbalans 2020 
In de laatste weken van januari 
gingen ruim twintig vrijwilligers 
op pad om de enveloppen voor 
Aktie Kerkbalans rond te brengen 
en weer op te halen. Regen en 
wind trotserend werden er zo’n 
350 adressen bezocht. En wat is 
het dan fijn dat velen van u de 
envelop al klaar hadden liggen 
bij het ophalen. Maar even 
binnenkomen voor een goed en/
of gezellig praatje gebeurde ook.

Nr. 75
Examenuitslag Voortgezet 
Onderwijs
Op 4 juni van dit jaar hebben de 
leerlingen van het Voortgezet 
Onderwijs hun diploma’s 
ontvangen van hun opleiding. 
Het schooljaar is anders 
verlopen dan wij allen hadden 
verwacht. Er werden namelijk 
dit jaar geen centrale examens 
afgenomen, waardoor de eigen 
schoolexamens allesbepalend 
zijn geweest voor het al dan niet 
behalen van het diploma.

Nr. 80
Vlammen zijn er vele
In de dienst van 27 september 
werden diverse ambtsdragers 
bedankt voor hun werk in de 
afgelopen jaren. Het stokje werd 
in dezelfde dienst overgedragen 
aan hun opvolgers. Wij wensen 
hen sterkte en zegen. Voor hen 
en voor alle vrijwilligers in De 
Bron mag lied 970 klinken, de 
verzen 1, 2 en 4.



Nr. 90
Kinderkring naar Waterloopbos
Op zondag 30 mei hopen we 
(als de coronamaatregelen het 
toestaan) weer een activiteit 
te kunnen organiseren voor de 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Het 
plan is om naar het Waterloopbos 
in de Noordoostpolder te gaan. 
Hier heeft Natuurmonumenten 
een mooie wandelroute met 
activiteiten/opdrachten voor de 
kinderen uitgezet.

Nr. 95
Van jullie predikante
Fijn! De kerkdiensten kunnen weer 
zonder opgave worden bezocht. 
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. 
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Nr. 85
Kalender Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is een tijd 
van bezinning. We staan stil 
bij het leven van Jezus. Deze 
kalender neemt u mee op weg 
naar Pasen. Voor iedere dag vindt 
u een Bijbeltekst, een vraag om 
over na te denken of een oproep 
om aan de slag te gaan. Dit 
afgewisseld met een vastentip, 
lied of quote. Zo komt u iedere 
dag een stapje dichter bij het 
paasfeest.
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Van de preses
Op 19 december 2015 kwam NieuwsBron nummer 1 uit; nu 
zes jaar later verschijnt nummer 100! 
De toenemende mogelijkheden van communiceren vroegen 
om meer structuur en eenduidigheid. Daarvoor werd speciaal de 
taakgroep Communicatie en Publicatie ingesteld. Het eerste resultaat 
was het kerkblad. ‘Klankbord’ werd ‘NieuwsBron’. Aanvankelijk 
eerst alleen nog een papieren versie en inmiddels is het ook digitaal 
beschikbaar. Een bron van mooie verhalen van en over gemeenteleden, 
gedichten, overdenkingen. En nieuws met waardevolle informatie voor 
onze gemeenteleden. Je blijft geïnformeerd over wat er binnen de 
gemeente wordt gedaan en zich afspeelt. De NieuwsBron zorgt voor 
verbinding. 
Dat betekent wel elke drie weken kopij schrijven en ophalen, materiaal 
verzamelen, samenbrengen, ordenen, redigeren en regisseren tot 
een leesbaar document. Om vervolgens te printen en te bezorgen 
bij gemeenteleden. Een forse klus die trouw wordt gedaan door 
veel enthousiaste Bronners. Daar sta je zo niet bij stil wanneer de 
NieuwsBron op de deurmat valt of in je mapje ‘downloads’ terecht 
komt. 

De vorm is nog steeds een document met bladzijden. Zoals de krant dat 
ook nog steeds is. Toch zien we daarin ook steeds meer ontwikkeling. 
Vooral de digitale vorm biedt steeds meer mogelijkheden aan 
communicatie en publicatie. De taakgroep volgt deze ontwikkelingen 
nauwlettend en kijkt om zich heen hoe bijvoorbeeld andere kerken dit 
doen. Dus of we over zes jaar nummer 200 kunnen verwelkomen staat 
nog niet vast… 

Namens alle Bronners wil ik iedereen die bijdraagt aan de 
NieuwsBron hartelijk danken voor hun inzet. Dat al deze enthousiaste 
gemeenteleden blijven doorgaan met dit belangrijke stukje 
gemeentewerk. We kijken steeds weer uit naar een nieuwe uitgave. Zo 
blijven we verbonden met elkaar en geven we vorm aan De Bron als 
geloofsgemeenschap.  

Freddie Schutte



16

Gezocht: nieuwe leden voor het beamteam 
Sinds het begin van het ‘coronatijdperk’ kunnen we de Brondiensten bij 
onze leden ‘live’ in de huiskamer brengen dankzij de beamer en twee 
(sinds kort) camera’s. Deze worden bemenst door eigen gemeenteleden 
die samen het zogeheten Beamteam vormen. Contactpersoon/
Beamteamcoördinator is Nellie Brink (nelbos1965@gmail.com). 

Voor de bezetting van het technische centrum maakt zij een rooster, 
waarbij de ene persoon de beamer (PowerPoint) bedient en de andere 
de camera’s (via joystick). Sommige leden kunnen beide. Binnenkort 
is er een cursus waar beide vaardigheden extra aandacht krijgen. Het 
huidige Beamteam bestaat uit negen personen.

Je zou zeggen: dat moet voldoende zijn… Echter, voor de 
continuïteit zijn we toch op zoek naar nieuwe leden. En mede om de 
werkzaamheden nog meer te verdelen dan nu, zodat je slechts af en toe 
aan de beurt bent. Iets voor jou? Je krijgt goede begeleiding en uitleg. 
Plus dat we binnenkort op cursus gaan. Meld je dus snel aan! Nadere 
uitleg kun je krijgen van Nellie Brink, tel. 06 431 699 14.
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Al enige tijd kunnen we 
genieten van ons nieuwe 
kanselkleed, een quilt met 
kleurige symbolen, gemaakt 
door Rieteke Hoogendoorn. 
Met toestemming van de 
kerkenraad mocht de taakgroep 
Eredienst een bestemming 
zoeken voor onze (nu in onbruik 
geraakte) liturgische kleden en 
stola’s.

Naar een kerk in Oost-Europa? 
Daar maken ze echter geen 
gebruik van dergelijke kleden. 
Dat bleek na overleg met een 
werkgroep uit Kampen die 
contacten onderhoudt met 
kerken in Oost-Europa. 
Vervolgens hebben we via 
een app voor pastores en 
predikanten onze kleden 
aangeboden. Hierop kwamen al vrij snel reacties. De vier kleden zijn 
inmiddels persoonlijk afgehaald bij De Bron door mw. ds. Monica Randt 
uit Diemen. Zij is geestelijk verzorger in twee verpleegtehuizen te 
Laren resp. Haarlem. Daar zullen de kleden dan ook veelvuldig worden 
gebruikt.
Een tweede reactie kwam van mw. ds. Netty Hengeveld. Zij is pas 
afgestudeerd als predikante en woont in Eibergen. Zij had als cadeau 
een toga gekregen en zou daaraan toegevoegd graag de vier stola’s 
dragen. Afgelopen week heeft zij die, met dank aan De Bron, per 
postpakket ontvangen.
Zo hebben onze ‘gebruikte’ liturgische kleden een passende 
bestemming gevonden.

Namens de taakgroep Eredienst, 
Grietje Blom

Kanselkleden en stola's krijgen nieuwe 
bestemming



Honderd in de Bijbel
door Wouter Klaassens

In de NBV21 komt honderd als woord of getal best vaak voor. Hieronder 
een deel daarvan:

Genesis 21: 5
Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaäk werd geboren.

Exodus 18: 21
Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome 
mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun 
de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van 
tien.

Exodus 38: 9
De ruimte rond de tabernakel werd afgeschermd. Aan de zuidkant 
kwamen over een lengte van honderd el doeken van getwijnd linnen,

Numeri 31: 14
Toen werd Mozes woedend op de bevelhebbers, de aanvoerders van 
duizend en de aanvoerders van honderd man, die daar uit de strijd 
terugkeerden.

Rechters 7: 19
Aan het begin van de middelste nachtwake, vlak na de wisseling van de 
wacht, kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten 
van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die 
ze bij zich hadden aan stukken.

2 Samuel 16: 1
Nauwelijks was David de top van de berg over of daar kwam Siba, de 
dienaar van Mefiboset, hem met een span ezels tegemoet. Deze waren 
bepakt met tweehonderd broden, honderd plakken rozijnen, honderd 
verse vruchten en een zak wijn.

2 Koningen 4: 43
Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 
honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze 
zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER : Ze zullen 
ervan eten en nog overhouden ook.’
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1 Kronieken 28: 1
David riep alle leiders van Israël in Jeruzalem bijeen: de stamhoofden, 
de hoofden van dienst, de bevelhebbers over de eenheden van duizend 
en van honderd man, de opzichters over het vee en de bezittingen 
van de koning en zijn zonen, de kamerheren, de helden, kortom alle 
invloedrijke personen.

Ezra 2: 69
Zij brachten naar vermogen het volgende kapitaal bijeen: 61.000 
gouden darieken, 5000 mine zilver en 100 priestergewaden.

Spreuken 17: 10
Een verstandig mens wordt meer geraakt door een verwijt dan een 
dwaas door honderd slagen.

1 Makkabeeën 13: 16
We zullen hem vrijlaten als u ons honderd talent zilver stuurt en twee 
van zijn zonen als gijzelaars, zodat hij niet tegen ons in opstand komt 
wanneer hij weer vrij is.’

1 Makkabeeën 13: 19
Hij liet de kinderen en de honderd talent brengen, en Tryfon bleek 
inderdaad een bedrieger te zijn, want hij liet Jonatan niet vrij.

Matteüs 18: 28
Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn 
mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem 
bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!”

Lucas 15: 4
‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is 
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn 
achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 
gevonden heeft?

Lucas 16: 7
Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel 
bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De 
rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”

Johannes 19: 39
Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; 
hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra.
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10 april 2004 De cantorij 8 september 2007 Startweekend

     18 mei 2011 
Vossenjacht jeugdclubs

18 juli 2012 Klankbord 
gevouwen en geniet

8 september 2013 Intrededienst 
ds.Nelleke Beimers

24 december 2015 Kerstsamenloop 

13 april 2019 Tuinaanleg
      4 april 2021  
Nieuw liturgisch kleed

         17 september 2017 
Eerste dienst na de 2e verbouwing
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Aktie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Een vaste en zeer belangrijke 
traditie: diverse vrijwilligers binnen 
onze kerk gaan aan het begin van 
het nieuwe jaar op stap voor de 
Aktie Kerkbalans. Huis aan huis 
wordt bij de leden de envelop 
gebracht waarmee u kunt aangeven 
wat uw financiële bijdrage aan De 
Bron en de ZWO wordt.
In 2022 staat de Aktie Kerkbalans 
gepland van 15 tot en met 29 januari.
Dit jaar zal dat opnieuw een bijzondere actie zijn. Terwijl we dit stukje 
schrijven, zitten we nog midden in de lockdown. Toch hopen we dat we 
op een verantwoorde manier u kunnen bereiken en u ons! 
Zowel als kerk en ZWO presenteren we u een behoudende begroting. 
Begin 2021 konden wij u nog informeren over het fantastische resultaat 
van de toen gehouden actie. Maar hoe staan de zaken er nu voor? 
Bent u (nog) in staat om een gelijke bijdrage toe te zeggen? Voor de 
penningmeesters is het dan ook spannend wat de toezegging gaat 
worden. Kunnen we tot een sluitende begroting komen, terwijl de 
kosten gewoon doorlopen, waarbij we ook toekomstgerichte keuzes 
willen maken, maar waar bepaalde inkomsten naar verwachting ook 
zullen weggevallen? En hoeveel middelen krijgt de ZWO toegezegd voor 
haar project in Moldavië? 

Zoals we al schreven: we hebben naar ons gevoel een realistische 
inschatting gemaakt, maar hopen uiteraard dat u uw bijdrage kunt en 
wilt blijven continueren en zo mogelijk iets kan verhogen. Daarom: Geef 
vandaag voor de kerk van morgen!

Tot slot: de envelop voor Aktie Kerkbalans wordt bij u door de 
brievenbus gedaan. Mocht u opzien tegen het persoonlijk ophalen van 
de antwoordenvelop, dan mag u deze zelf bij de loper (adres staat op de 
omslagenvelop) door de bus doen. Vermeld dan wel uw naam en adres 
op de envelop, anders staat de loper voor een dichte deur. U kunt de 
ingevulde formulieren ook scannen of fotograferen en digitaal sturen 
naar: tab@debronijsselmuiden.nl

De gezamenlijke penningmeesters van de TAB en ZWO
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Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Aan de vooravond van de Week van Gebed voor Eenheid 
vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De 
initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, 
in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende 
coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, 
mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 tot 21.30 uur spreken diverse christelijke 
vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand 
van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. 
Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt 
verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk 
in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in 
Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen
Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen 
mensen thuis persoonlijk meedoen. Voorafgaand aan en tijdens de 
uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst 
worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Aansluitend bij eerdere gebedsinitiatieven
Tijdens de gehele coronapandemie zijn er vanuit verschillende kerkelijke 
tradities (online) gebedsmomenten geweest, waarbij christenen 
gezamenlijk voorbede deden voor de bestrijding van de pandemie en 
voor iedereen die hierdoor geraakt werd. Het Nationaal Gebed bouwt 
voort op deze voorgaande gebeden en luidt tevens de jaarlijkse Week 
van Gebed voor Eenheid van christenen in. Daarin bidden christenen 
van 16 tot en met 23 januari samen voor eenheid, wijk en wereld.
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ZWO-actie ‘Luiers voor Lesbos’
Evenals vorig jaar vond afgelopen november de nationale actie ‘Luiers 
voor Lesbos’ plaats. In de vluchtelingenkampen op Lesbos is een groot 
tekort aan luiers en billendoekjes voor de allerkleinsten. 
Luiers, billendoekjes en sudocrème konden worden ingeleverd in 
de kerk of aan de Karthuizerlaan. Ook konden gemeenteleden geld 
doneren als ze de actie wilden steunen. En dat heeft u/hebben jullie 
massaal gedaan. Wat fantastisch! 
In de kerk hebben mensen benodigdheden ingeleverd en ook bij ons 
thuis kwamen regelmatig gemeenteleden om spullen in te leveren. 
Daarnaast is er veel geld gedoneerd door gemeenteleden. 
Hartverwarmend dat iedereen zo heeft meegeleefd en in actie is 
gekomen! 

Namens de ZWO willen wij iedereen bedanken die hieraan heeft 
bijgedragen. We hebben met de donaties van gemeenteleden en een 
aanvulling van de ZWO voor 1000 euro aan luiers kunnen bestellen en 
afleveren. Geweldig! Wat mooi om dit samen te kunnen doen in deze 
onzekere en onrustige tijden.

Namens de ZWO, Janine Wierda 
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© NieuwsBron 2022 - 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 (101) verschijnt op vrijdag 4 februari 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 29 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 
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Kleurplaat



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.

Oud en Nieuw verbeeld in bloemenframe
Voor de vieringen van Oud en Nieuw heeft de bloemengroep een 
frame van bloemen gemaakt. Links in het frame wordt het oude jaar 
2021 verbeeld in de dorheid met alles wat geweest is. Bovendien stond 
het afgelopen jaar natuurlijk in het teken van het prikken… Rechts het 
nieuwe jaar 2022 met zijn belofte voor nieuwe groei en bloei!


