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Heer, van U is de toekomst
het heden en het verleden.

Van U is de toekomst:
Trek met ons mee
en ga voor ons uit,

als de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht,
verborgen aanwezig.

Verzeker ons van Uw liefde.
Verzeker ons steeds opnieuw dat wij nooit zonder U zullen zijn.

Druk Uw zegel op ons hart en in onze ziel,
wij leven en bewegen in U.

Schenk vertrouwen.
Maak ons hoopvol en zeker.

Door Jezus, onze Heer.

Amen

GEBED BIJ EEN NIEUW JAAR



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 6 februari, werelddiaconaat

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
1e Collecte Kerk-in-actie/werelddiaconaat
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 13 februari

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Gertine Junte
1e Collecte Kerk-in-actie/noodhulp
2e Collecte Publiciteit
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 20 februari

09.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Lector Wil Reenders
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Leven is meeleven
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 16 januari naar dhr. J Ligeon, Kerkepad 49
• 23 januari naar dhr. A. van der Scheer, Korenmarkt 2.7, Myosotis 

Kampen
• 30 januari naar dhr. J. ter Burg, Vijverhof 84, Kampen
• 30 januari naar mw. G. Holwerda, Groenendael 106

Onze jarigen
Er zijn er veel jarig, hoera, hoera, dat lees je nu hier, dat zijn zij:
• dhr. A. Stoel, Zandbergstraat 14, 8271 VH, 7 februari
• mw. W. Vegt-Annema, IJsselkade 26, 8261 AC, Kampen, 9 februari
• mw. D. Fijn-Sleurink, Burgemeester Visserweg 53, 8271 CN, 
 13 februari
• mw. H. Rigterink-Cornelis, Oosterlandenerf 36, 8271 EZ, 13 februari
• mw. H. Brink-van Dijk, Simon Johannesstraat 30, 8271 TS, 18 februari
Als gemeente van De Bron feliciteren we hen van harte. Een fijne, 
gezellige dag gewenst en een goed gezegend nieuw jaar.

Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen
en vrolijk zijn, wie van U
hun redding verwachten   
zullen steeds weer zeggen:
“Groot is de Heer”.

Uit de Psalmen (40: 17)
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Van jullie predikante
De kerk is weer open! Er komen weer mogelijkheden voor ontmoeting, 
voorzichtig zingen, opbouw. Wie wil kan de kerkdienst bijwonen. Zullen 
we dan nu eindelijk deze periode achter ons kunnen laten? We hopen 
het. Ik hoop het ook voor jullie in je dagelijkse leven. Dat het lukt om er 
weer op uit te gaan en te genieten van wat er weer kan. Tot ziens in De 
Bron!
ds. Nelleke Beimers
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In memoriam Hanni Kale - Doornbos
geboren 2 februari 1939 - overleden 15 januari 2022

Een veelbewogen leven heeft ze gehad. Ze 
was twee maal getrouwd. Met haar eerste 
echtgenoot Han Leusink kreeg ze twee 
kinderen: Harmen en Bernadette. Bernadette 
kreeg na de geboorte van Bertine een 
hersenbloeding en raakte verlamd. Zij wordt 
verpleegd in verpleeghuis Zandhove.
Hanni voedde, naast haar twee kinderen, later 
ook haar kleindochter op. 
Als weduwe verhuisde ze met haar kinderen 
naar de Grafhorsterdijk waar zij erg gelukkig 
was. Haar tuin was een bloemenzee en ook 
verzorgde ze daar veel dieren. De kinderen 
genoten. Ze kon bloemen en mensen laten 
bloeien!
Bram Kale kwam in haar leven, met zijn kinderen en kleinkinderen. Ze 
verhuisden naar de Zeester. Ook daar toverde ze weer een prachtige 
tuin tevoorschijn. Samen kregen ze een tweede kans op geluk.
Met het ouder worden kwamen de gezondheidsproblemen. Bram kreeg 
Parkinson en stief nu bijna twee jaar geleden. Hanni werd vergeetachtig 
en moest verhuizen naar De Maarlenhof.
Kleindochter Bertine was een van degenen die trouw op bezoek kwam 
en voor haar oma zorgde.
In onze kerk is Hanni ook actief geweest: in het jeugdwerk, de 
Commissie van Beheer en de Bloemengroep. Bij haar afscheid hebben 
we woorden uit Mattheüs 6 gelezen, uit de Bergrede, waarin Jezus 
onder andere zegt: "Let op de vogels, let op de bloemen… Wat er toe 
doet in het leven is niet hetgeen een mens zich verwerft, maar hetgeen 
hem of haar geschonken wordt".
Hij roept ons op te vertrouwen. In dit geloof  hebben we afscheid van 
Hanni Kale-Doornbos  genomen. De mensen van voorbij, zijn in het 
Licht, zijn vrij.

ds. Nelleke Beimers
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Van de preses
Hervatten 
Met de verruimingen hervatten we ook de activiteiten 
van ons kerkenwerk weer. Dat is fijn. Dit geldt voor 
doordeweeks en voor het fysiek bijwonen van de vieringen. Wel blijft 
de 1,5 m en het mondkapje nog van toepassing. Wellicht schoorvoetend 
kijken we vooruit en hopen we op een steeds normaler leven zonder 
beperkingen. 

Invloed
Vanaf maart 2020 ondervond ons gemeenteleven veel hinder van alle 
maatregelen. Ja, deze waren onvermijdelijk. Als geloofsgemeenschap 
staan we midden in onze leefomgeving, maken er deel van uit en zijn 
we solidair, en doen we veel om ons gemeenteleven voort te zetten. 
We zijn creatief en zoeken naar mogelijkheden. Toch heeft het invloed 
gehad op onze verbondenheid. Het meeste contact bleef op afstand. Je 
verbonden voelen op afstand lukt wel tijdelijk, maar dat tijdelijk duurt 
nu al bijna twee jaar. 

Uitkijken naar 
Toch vertrouw ik erop dat we alles straks weer ten volle hervatten en 
ik kijk daar naar uit. Daarbij zijn er wel vragen, zoals: Wie zijn het die 
straks ten volle het gemeenteleven hervatten? Hoe gaan we dat doen? 
Gaan we verder op de manier van vóór maart 2020 of moeten we het 
anders gaan doen? In de kerkenraad stellen wij ons deze vragen ook. 

Verbonden 
Mijn eerste vraag is: Welke waarde heeft kerkzijn voor jou en mij? Wat 
houdt ons verbonden? In deze column heb ik jou deze vraag vaker 
gesteld. De komende tijd wordt ‘verbondenheid’ het thema dat centraal 
komt te staan.  

Voorgeleefd
Alvast een voorzet: Als kerkgemeenschap stellen we de manier waarop 
Jezus ons heeft voorgeleefd, als voorbeeld te zien. Zijn voorbeeld is nog 
steeds actueel. Een oproep tot een gewillig en helder hart, het tonen 
van vriendelijkheid en mededogen, vol zijn van compassie, het brengen 
van harmonie en dit alles belangeloos. Jezus leefde ons voor om mens 
te zijn zoals God het bedoelt. Dit zegt alles over verbondenheid en je 
verbonden weten. 

Freddie Schutte
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Gebed om woorden

Wij bidden U om taal die ons bij elkaar brengt.
Niet tot een wij dat er altijd al was  

maar een gemeente vol van verschillen.

Wij bidden U om woorden van goede moed,
geen vroom gebral dat de leegte vult, 

de angst overschreeuwt, het verlies kleineert,
maar stille, kleine woorden 
voor hoop, liefde, goedheid. 

Wij bidden U om woorden 
die heel maken wat gebroken is

tussen geliefden, in gezinnen, onder vrienden.

God, wij bidden U om taal, 
om woorden die ons leren 

te geloven wie U bent. 
ds. Werner Pieterse
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‘Geven en Ontvangen’ rondom 14 februari
Veel activiteiten binnen 
De Bron kunnen vanwege 
de coronacrisis helaas niet 
doorgaan. Ook die van de 
middengroep niet. Tóch willen 
we graag blijven werken 
aan het verbinden van onze 
gemeenteleden. 
Daarom organiseert de 
middengroep in week 7 en 8 
van februari de actie ‘Geven en 
Ontvangen’.

Geschenk
Wat is het idee? Nou, eigenlijk heel simpel: de één geeft, en de ander 
ontvangt. De naam van de actie zegt het al… Zo ontstaat er in deze stille 
en saaie coronatijd contact, een glimlach, een gevoel van: er wordt aan 
mij gedacht! Want een gever krijgt binnen deze actie straks het adres 
van een ontvanger en brengt daar een geschenk(je): een mooie tekst 
op een kaart, een boekje, een foto, een cake, een bloem, een kaars, een 
recept en… wat je maar wilt of kunt bedenken.
Ben je een ontvanger, dan ontvang je dus iets. Van de gever. In de 
middengroep koppelen we de adressen aan elkaar. U/jij geeft je adres 
als gever of als ontvanger aan ons door. Het kan ook allebei.
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Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrringgg…
Bel, als de omstandigheden het toelaten, even aan. Want dan is er tóch 
even een contactmoment. Wellicht met een bekende. Maar hoe leuk 
zou het zijn om met iemand in contact te komen die je nog niet kent…

Jaaaaaaa! Ik doe mee!
Wat zou het fantastisch zijn als er zoveel mogelijk mensen uit onze 
gemeente hieraan meedoen. Zowel jong als oud! Dus: doe mee en geef 
je vóór maandag 14 februari a.s. (Valentijnsdag) op bij ouderling Carlien 
Achterkamp, Magnoliastraat 21, tel. 06 193 24 918, 
mail: carliena1@hotmail.com.
Geef je adres door en geef aan of je een gever of ontvanger wilt zijn. 
Allebei kan trouwens ook. Gevers en ontvangers zijn beide nodig! Want 
we willen uiteraard niet met de geschenken blijven zitten... Mocht het 
laatste toch het geval zijn, dan gaan de gevers zelf op zoek naar een 
ontvanger. Ach, er zijn er immers genoeg die een presentje verdienen…!

Namens de middengroep:
Carlien Achterkamp, Roelien Bakker, Henk Bosch, Hennie Snel, Herniz 
Brink, Monique Meijer, Nelleke Beimers

Wat het laatste betreft: je kunt ook aan de actie meedoen door alleen 
maar een naam door te geven van iemand van wie jij denkt dat hij/zij 
wel een presentje verdient of kan gebruiken. En dat is alles.
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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 joy-stick). Sommige leden kunnen beide. 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. 
Meld je dus snel aan! Nadere uitleg kun je krijgen van Nellie Brink, 
tel. 06 431 69 914.
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Vanuit de taakgroep Pastoraat
80-plus
De groep senioren in De Bron wordt steeds groter. Daarom zullen er wat 
dingen veranderen. 
De leeftijd waarop oudere gemeenteleden bezoek krijgen van een 
ouderling of bezoekmedewerker zal geleidelijk verhoogd worden van 75 
naar 80 jaar.
NB: wanneer door ziekte of verlies of andere omstandigheden meer 
pastorale aandacht nodig is, dan zorgt de taakgroep Pastoraat hiervoor, 
ongeacht de leeftijd!

’n Bakkie in De Bron
Tegelijkertijd willen wij een maandelijkse koffie-inloop-ochtend 
organiseren. Vanaf februari elke laatste woensdagmorgen in de maand 
van 9.30 tot 11.00 uur. Zie t.z.t. ook de aankondiging op Facebook. Dit 
om met elkaar in verbinding te blijven en om te zien naar elkaar en 
tegelijk het werk van de bezoekmedewerkers in de toekomst licht te 
houden.

Voor vragen, opmerkingen en goede ideeën:
Mies Verkerk, voorzitter taakgroep Pastoraat, tel. 038 344 76 73 of 
06 154 94 877. Mail: miesverkerk@ziggo.nl
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Werelddiaconaatszondag 6 februari
Landbouw Noord-Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat in 
Oeganda
In het noorden van Oeganda is 
het niet makkelijk om voedsel te 
verbouwen. De regen valt steeds 
grilliger door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden 
onder water. Samen met de Kerk 
van Oeganda steunt Kerk in Actie 
boerengezinnen in hun strijd om 
het dagelijks bestaan. Ze leren 
nieuwe landbouwtechnieken en 
bewaren hun oogst beter. Ze vormen 
coöperaties en spaargroepen. 
Iedereen legt geld in en om de 
beurt kan iemand het hele bedrag 
gebruiken voor een grotere 
(landbouw)investering. Daarmee 
krijgen boerinnen en boeren de 
slagkracht om hun productie te 
verhogen. Ze maken energiezuinige 
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan 
en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u 
boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze 
droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? U kunt ook geven 
via het rekeningnummer van de werkgroep ZWO, NL30RABO 0321 4211 
40. O.v.v. Oeganda. Hartelijk dank voor uw steun.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda
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Naar de film: het kan weer!
Op donderdag 3 maart organiseert de middengroep 
weer een filmavond in De Bron: Toto Le Héros 
(regie: Jaco Van Dormael; duur 91 minuten; gekozen 
door Renée van Riessen). We beginnen om 20.00 
uur. Na de film is er een drankje met nabespreking.

Waar gaat de film over? De buurjongens Thomas en Alfred zijn 
ongeveer dezelfde tijd geboren. Door een brand in het kraamcentrum 
zijn alle baby’s door elkaar gehaald. Alfred heeft rijke ouders en Thomas 
raakt steeds meer overtuigd dat ze vroeger verwisseld zijn. Hij geeft 
Alfred de schuld van alle tegenslagen in zijn leven. Tegen het einde van 
zijn leven formuleert hij een wraakplan tegen Alfred.
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Ingrid van den Berg neemt sabbatical op
“Hola!”, vanuit Andalusië (Spanje). Deze winter heb ik een half 
jaar sabbatical opgenomen bij mijn werkgever in Kampen. Door de 
Covid-19 heb ik mijn intercontinentale plannen omgegooid en ben 
met auto, fiets en tent naar Andalusië afgereisd om er als Wwoof-
vrijwilliger te werken/wonen en ook rond te trekken.   
 

Momenteel verblijf ik op de Aloë 
Vera boerderij van Lola in het 
noordoostelijkste puntje van 
Andalusië. Een (zater)dag uit mijn 
Andalusisch leven: Ik zit in een 
cafeetje in Huercal-Overa deze blog 
te schrijven. En dat zaterdagochtend 

om 8 uur! Heb m'n was draaiende in de wasserette. Omdat het daar 
superkoud is (5◦C), ben ik het café ingegaan. Dan neem ik maar, net als 
de lokale bevolking, een koffie met een zoetigheid erbij. Ik ben verbaasd 
dat er op dit tijdstip al zoveel mensen (meest mannen) hier zitten. 
Sommigen zelfs met een alcoholisch drankje erbij… 

Geen douche en warm water
Deze maand ben ik bij Lola op mijn vierde Wwoof-adres (World Wide 
opportunities on Organic Farms). Tegen kost en inwoning werk ik 4-5u/
dag en 5-6 dagen/week. De plekken waar ik gewoond/gewerkt heb, zijn 
meestal klein van omvang en de eigenaren zijn erg verschillend. Bij de 
ene heb ik veelal op het land geholpen met zaaien, wieden en oogsten; 
bij de tweede heb ik veelal moeten wachten op werk. De eigenaar was 
té druk met z’n eigen werk. Daarnaast was het zo rommelig en basic 
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(geen douche, geen warm water, alleen overdag beetje water, alles in 
de keuken was vet…) dat ik er voortijdig ben vertrokken. Op mijn derde 
adres ervoer ik de Duitse ‘Pünktlichkeit’ en ‘gehoorzaam volgen’ van 
wat de oudere eigenaresse me opdroeg. Ik heb op prachtige plekken 
verbleven op het platteland. Soms met zicht op zee en vaak met mooie 
zonsop- en ondergangen. 

Niemand gevaccineerd
Op de Spaanse boerderijen is bijna niemand gevaccineerd. Twee 
jonge twintigers hier hebben zelfs nog nooit een vaccinatie gehad. De 
beperkingen waren tot kerst nauwelijks merkbaar. Daarna werd vaker 
de QR-code gevraagd. Onlangs vernam ik uit het nieuws dat Spanje 
Covid-19 als griepvirus gaat zien... Een voordeel van de coronacrisis is 
dat ik op afstand een cursus en een workshop kan doen. En ook dat 
ik de vieringen van De Bron online kan meemaken en me daardoor 
verbonden voel. 

Beperkt water
Water is in het zuiden van Spanje niet onbeperkt toegankelijk. Vooral 
de tuinders hebben hiermee te maken. Op een bepaalde dag in de 
week wordt van hogerhand de kraan opengezet en kunnen de tuinders 
hun akkers bewateren en de voorraad water in hun eigen waterbassins 
aanvullen. Aan de zuidkust heeft het dit afgelopen halfjaar slechts een 
paar druppels geregend. Het leek wel of alles tegelijk met de kerst 
viel. In de binnenlanden is het hier overdag lekker weer (14-18 graden) 
en veelal zonnig; 's nachts is het lekker fris met vaak een heldere 
sterrenhemel. 

Een ‘saludo’ van mij (Ingrid 
van den Berg) uit Andalusië. 
Uitgebreidere blogs kun je volgen 
via Polarsteps. Vraag naar de link 
door een berichtje te sturen op 
mijn 06-nummer 
(tel. 06 135 85 341).
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Liefdevolle God,

Dank U voor woorden op mijn lippen
die ik zingen mag.

Dank U voor de liederen in mijn hart
die ik uiten mag.

Ik dank U voor het zingen
dat ik zo graag doe.

Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren,
die vallen me zo toe.

Dank U dat ik liederen mocht leren,
al was ik misschien nog klein.

Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,
al was mijn geloof soms klein.

Ik wil U van harte zingen,
dat doe ik nu zo graag.

Ik wil U loven en prijzen,
mijn zingen is voor U.

 Amen

 Tim van Iersel
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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 (102) verschijnt op vrijdag 25 februari 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 19 februari 2022 (vóór 12.00 uur) 
inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, 
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl

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

Verantwoording collectes december 2021
Via Givt Kerkcollecten

05 december Kerk €   90,75 €   26,50
Bloemengroet €   42,75 €   18,50
Diaconale projecten €   41,25 €   20,00

12 december Binnenlandsdiaconaat € 155,25 €   29,45
Kerk € 165,25 €   18,95
Onderhoud kerk €   60,25 €   17,40

19 december Kerk € 122,25
Jong pastoraat 
Diaconale projecten

€   51,75
€   51,75

25 december Kinderen in de knel € 583,75
Kerk €   81,75
Onderhoud kerk €   66,75

26 december Kinderen in de knel €   80,50
Diaconie €   15,50
Diaconale  projecten €   17,00

31 december Kerk €   60,00
Via internet bankieren: € 713,00
Via rekening ZWO: Kinderen in de knel € 810,00

      Binnenlandsdiaconaat €   90,00
Giften: Kerk € 125,00
             Diaconie € 125,00

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.

Wegwijzer naar Boven
Bij een wandeling, later in de middag, viel mijn oog in de Quëgar 
Sierra op dit beeld: wegwijzer horizontaal en één naar Boven (Spanje, 
december 2021, Ingrid van den Berg).


