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Laat de zee mij zoeken
laat het water mij vinden

laat de wind mijn woorden verwaaien –
diep in mijn hart

staat Uw naam geschreven
God

van mijn leven.

Laat verdriet mij dreigen
pijn mij doen zwijgen

ben ik weerloos
stuurloos

zonder kracht –
diep in mijn hart

staat Uw naam geschreven
God

van mijn leven.

Laat de zee mij zoeken

André F. Troost



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 27 februari, Heilig Avondmaal

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Jan Vrieswijk
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Pastoraat
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 6 maart (1e zondag veertigdagentijd)

09.30 uur ds. A.H. Zweers, Zwolle
Lector Fred Flentge
1e Collecte Kerk
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Woensdag 9 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur ds. Nelleke Beimers
Collecte Vorming en Toerusting

Zondag 13 maart (2e zondag veertigdagentijd)

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ineke de Graaf
1e Collecte KerkInActie/binnenlands diaconaat
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
Zieken in ons midden

Vrijwillig(st)er gevraagd
Graag maak ik nog eens van de gelegenheid gebruik om te vragen 
of er binnen De Bron een vrijwillig(st)er is die onze cliënte Jacomien 
Hekhuizen zou kunnen bezoeken en om zo nu en dan een stukje 
te wandelen met de rolstoel. Jacomien woonde voorheen aan de 
Blexterstraat en nu in de Vijverhof. Maar ze bezoekt nog steeds af en 
toe De Bron. Graag hoor ik van jullie. 
Jannie van de Wetering, begeleider St. Philadelphia Zorg, locatie 
Vijverhof Kampen tel. 06 15 405 986

Lief en Leed verwijderd in verband met privacy
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Leven vanuit de Bron

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 06 februari naar mw. A. van Dijk-Bastiaan, Veenstraat 8
• 13 februari naar dhr. F.A. Borstlap, Horstsingel 28, Kampen
• 20 februari naar mw. A. Bosma-ten Klooster, Groenendeal 198

Onze jarigen
Zeven gemeenteleden hopen hun verjaardag te vieren, te weten:
• mw. G. Kreuze, Schoutstraat 22, 8271 VM, 28 februari
• mw. R. Bolt-Beute, Baan 86, 8271 BG, 2 maart
• dhr. L. Hakvoort, Lijnpad 4, 8271 LB, 4 maart
• mw. L. Verbaan-Verschuur, Dorpsweg 102, 8271 BP, 12 maart
• dhr. M. van Dijk, Beyerinckstraat 41, 8265 XA, Kampen, 13 maart
• mw. L. Immeker-Schoonhoven, Koraal 1, 8271 KA, 14 maart
• mw. M. van der Kamp-Hofstede, Klaver 14, 8271 DL, 15 maart
We wensen hen vanuit De Bron een gezellige dag met gelukkig weer 
meer familie en/of vrienden! Gods zegen voor het komende levensjaar.

Loof de HEER, alle volken
prijs Hem, alle naties:

hun redding verwachten
Zijn liefde voor ons is overstelpend,

eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Uit de Psalmen (117: 1, 2)

Kerkelijke stand
Overleden
• Op woensdag 9 februari 2022: mw. M. Plender - Korenberg, geboren 

24 november 1929, Koolmees 32, 8271 HL IJsselmuiden

Verhuisd
• mw. J.N.M. Bosma, Kerkstraat 9-1, naar Akelei 92, 8265 KE Kampen
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Van jullie predikante
Ik ben ontzettend blij dat de samenleving weer opengaat. Dat de kerk 
open is en de anderhalve meter en de mondkapjes gaan verdwijnen. Dat 
we weer zingen in De Bron! Samen het Onze Vader bidden. Dat we weer 
kunnen vergaderen en elkaar ontmoeten.
Het zal voor velen van jullie nog moeten wennen. De regelmaat is er 
misschien wat uit. Het scherm is gewillig. Kijken naar een (deel van een) 
kerkdienst op een tijd die je past is na een drukke week soms ook fijn. En 
we blijven uitzenden. Dat is een nieuwe vorm van kerkzijn die zomaar is 
ontstaan. En die ook voordelen heeft. En toch… Fysiek voelen dat je deel 
uitmaakt van een kerkgemeenschap is van grote waarde. Merken dat je 
niet alleen bent in het beleven van je geloof, in het zoeken naar God.
In die zin ga je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander naar 
de kerk denk ik. Niet alleen om er iets te halen, maar ook om er iets te 
brengen; je aanwezigheid bijvoorbeeld.

Wat onze persoonlijke situatie betreft: per 31 maart gaat Anne met 
pensioen. Aan de periode van ruim twintig jaar dat hij werkzaam was 
voor defensie komt dan een einde. Hij kijkt er met een heel goed en 
dankbaar gevoel op terug. Maar hij kijkt ook vooruit en is al begonnen 
met de opleiding tot interim predikant. Goed om bezig te blijven!

Naast mijn werk in De Bron ben ik ook ambulant predikant in 
Hasselt. Een intensieve situatie en taak. De fusie tussen hervormd en 
gereformeerd liep stuk en beide kerken moeten nu grotendeels apart 
verder. Ook daar valt het nodige te helen en op te bouwen.

Ik kijk enorm uit naar de lente! Daarin ben ik vast niet de enige… De 
coronawinter duurde lang genoeg!

Een hartelijke groet aan jullie allemaal,
ds. Nelleke Beimers
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Van de preses
Kerkzijn zonder beperkingen

Wat fijn om te horen dat er vanaf vrijdag 25 februari a.s. 
geen beperkende coronamaatregelen meer gelden. De kerkenraad volgt 
daarbij het advies van de PKN. Vanaf zondag 27 februari a.s. zijn alle 
bijeenkomsten in De Bron vrij van beperkingen. Wél blijft het advies: 
handen ontsmetten bij binnenkomst en thuisblijven bij klachten. 
 
Voor bezoekers die de 1,5-meter-regel willen hanteren, blijft hiervoor in 
de bijzaal vooralsnog gelegenheid; ook na 25 februari. 

Op zondag 27 februari a.s. vieren we het Heilig Avondmaal. Dat kunnen 
we nu doen zoals we dat gewend waren en ook het liefst doen: lopend. 
Wat wél blijft zijn de kleine drinkbekertjes.
 
Laten we hopen dat hiermee een einde komt aan een periode waarin 
ons leven en ook ons kerkelijk leven sterk beperkt is geweest. 

“We moeten elkaar dus weer ontmoeten…”

‘Houd afstand’ was het advies. Het was een bijna onmenselijk advies. 
Nabijheid is juist een levensvoorwaarde voor een mens, en dat geldt 
zeker ook voor ons als Bronners. Je medemens kennen en jezelf gekend 
weten. Tijdelijk was afstand houden nodig. Maar nu is het mogelijk deze 
nabijheid weer op te zoeken en te vinden in het luisteren naar elkaar, 
het geven van een glimlach of een openhartig gesprek. Wat hebben 
we dat gemist! Misschien zijn we het een beetje ontwend of moeten 
weer vertrouwen vinden in het naderen van die ander. We moeten er 
moeite voor gaan doen en er energie in steken. Het terugvinden van die 
essentiële nabijheid begint met elkaar weer te ontmoeten. We moeten 
elkaar dus weer ontmoeten. Laten we het herstel van dit kerkelijk leven 
beginnen door elkaar te ontmoeten in het licht van Christus. 

Freddie Schutte
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In memoriam
Machteldje Plender-Korenberg
geboren 24 november 1924 - overleden 9 februari 2022

Ze is gestorven na een korte periode van 
ziekte. Aanvankelijk leek de bestralingskuur 
aan te slaan, maar dat was maar van korte 
duur. De ziekte kwam terug en haar krachten 
namen af.
Ze werd geboren in Kamperveen als 
boerendochter en trouwde ook met een boer, 
met Lubbert Plender. Meewerken op het 
boerenbedrijf betekende hard werken. En dat 
deed ze tot op hoge leeftijd. Ze was een sterke 
vrouw, naar lichaam en geest.
Samen met haar man kreeg ze vier kinderen. 
Inmiddels is daaruit een grote familie 
gegroeid. Met de kleinkinderen onderhield 
zij contact, ze was geïnteresseerd in hun wel en wee. Tijdens de 
afscheidsdienst droegen de achterkleinkinderen hun door ‘omi’ 
gebreide knuffels met zich mee. 
In 2002 verhuisde ze, toen ze weduwe was geworden, naar 
IJsselmuiden en werd lid van De Bron. Ze voegde gauw en makkelijk in. 
Er zat ook familie van haar bij de kerk en zij deed mee aan alles wat er 
georganiseerd werd: gespreksgroepen, kerkdiensten, en wat heeft ze 
ook veel in de thuiswerkgroep gedaan!
Ze onderhield tot het laatst met veel gemeenteleden contact. Ook in de 
coronatijd, door middel van telefoon en kaarten. Het geloof was voor 
haar de dragende kracht in haar bestaan. Zij leefde dichtbij God. Ze kon 
zondags soms zomaar vier tot vijf kerkdiensten beluisteren…
Bij de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij haar trouwtekst: “Ik 
zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult, Ik zal raad 
geven, mijn oog zal op u zijn”.
Haar levensweg is ten einde. Ze is gestorven in vrede. In vertrouwen op 
God die met haar meeging, een leven lang.

ds. Nelleke Beimers



9

Lied: Vergeet niet hoe wij heten
 

Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.

Zoud Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven

een paasdag die ons wenkt.
 

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan

tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd

in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken

waarop het wachten is.

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden

stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,

gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,

van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

Lied 731



10

Een kaarsje aansteken
Een van onze Bronleden bezocht onlangs de opgeknapte kapel van Henk 
en Dini van Dam in Veecaten. Velen vonden hun weg er al naartoe om 
een kaarsje aan te steken of om er te bidden.
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Een kerk-app voor De Bron
Alles wat we belangrijk vinden heeft tegenwoordig 
een plek op onze smartphone: onze sociale contacten, 
onze bank, muziek, de ANWB, de krant. Binnenkort 
(april?) komt daar een nieuwe app bij, en wel de Bron-
app!

Het biedt de mogelijkheid om alle informatie en uitingen van De Bron 
bijeen te brengen. Maar vooral: het vergemakkelijkt de verbinding 
tussen ons als kerkleden en het stimuleert deze. Bijvoorbeeld door 
berichten en foto’s te plaatsen of door met elkaar te chatten. Dat 
verlaagt ook de drempel om elkaar op te zoeken. Je kunt oproepjes 
doen, wat afspreken of je ergens voor opgeven.

Verzamelplaats
De app is een verzamelplaats van alle informatie die je in de kerk nodig 
hebt: nieuwtjes, adresgegevens, roosters, agenda’s. Nu staat er eigenlijk 
overal wat. Met een kerk-app staat alles bij elkaar, of verwijst naar 
elkaar. De app is een alles-in-één-omgeving die steeds actueel is. 

Menu 
Hoe werkt het? Je pakt je telefoon en je klikt op de Bron-app. Alles 
staat erin. Er is een homepage waar het actuele kerknieuws op staat, 
geboortes, kerkdiensten e.d. Via de knop ‘ontdek’ kom je vervolgens 
op allerlei deelonderwerpen: activiteiten van V&T, diaconaat, jeugd & 
jongeren etc.
Voor al dit soort aparte app-groepen kun je je opgeven, maar dat hoeft 
niet. De ene app-gebruiker heeft dus als het ware een ‘vollere’ Bron-app 
dan de ander. Dat is aan jezelf.  

Eigen account
Je hebt je eigen account, waarbij je kunt aangeven: je privacy-
instellingen, of je wel/geen bliebjes wilt en waarvan, je kunt een foto 
van jezelf toevoegen (zo ontstaat een ‘smoelenboek’) etc.
Via de kerk-app mail je ook heel gemakkelijk even met een ander lid.

Nader bericht volgt
Wanneer je de Bron-app (van Donkey Mobile) kunt downloaden (april?) 
en hoe dat dan allemaal gaat…. Daarover volgt nader bericht. Plus tekst 
en uitleg over het gebruik. Zonodig helpen wij je ‘live’.

Chaim Hooft, Herman Wierenga, Henk Bosch
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Vanuit de werkgroep GROENE BRON
Verduurzaming
Na enkele sessies in het najaar van 
2021 zijn we in januari jl. weer bijeen 
geweest. Inmiddels hebben ons al 
een paar enthousiaste en praktische 
reacties bereikt uit de gemeente. Het 
is fijn te merken dat het onderwerp 
leeft. Allerlei ideeën en mogelijkheden zijn over de tafel gegaan, zowel 
kleinschalige als uitgebreide en ingrijpende activiteiten. Zo is er overleg 
geweest met een afgevaardigde van de Taakgroep Administratie en 
Beheer. Vanuit de TAB worden momenteel mogelijkheden bestudeerd 
op het gebied van verduurzaming van ons kerkgebouw.

groenekerken.nl
Verder bevelen we het programma van 
Vorming en Toerusting bij u aan: het thema 
‘Groen geloven’ komt aan de orde in maart a.s. 
(zie elders in deze NieuwsBron).
De site groenekerken.nl biedt een uitgebreid 
overzicht van de mogelijkheden voor een 
aanzet om een ‘groene kerk’ te worden. Het 
is de moeite waard voor geïnteresseerden 
onder ons om daar kennis van te nemen. Een 
startpakket is inmiddels in ons bezit.

Ruilen en repareren
Uiteraard is het zaak om het niet alleen bij praten te laten. Zo zouden 
we eventueel kleine projecten kunnen opstarten in het kader van 
duurzaamheid en hergebruik, zoals een ruilsysteem voor (kinder)
boeken, de Mini-bieb. Ook zien we elders initiatieven op het gebied van 
repareren van kleine technische gebreken bij huishoudelijke apparaten 
en speelgoed, het Repair-café. Voor het opzetten en bemensen hiervan 
doen we graag een beroep op medewerkers/liefhebbers uit onze 
gemeente. We komen dan ook graag in contact met boekenminnaars en 
hobbytechneuten.

Zwerfvuil
Ook de jongere generatie willen we graag betrekken bij de noodzaak  
van een schone omgeving, minder verkwisting en oog voor natuur en 
milieu. Onder leiding van (jongere) ouders en/of (oudere)jongeren 
zouden we speurtochten naar zwerfvuil kunnen organiseren. 
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Mogelijk de natuur samen 
ontdekken onder leiding van een 
privé- of beroepsexpert. Voor de 
uitwerking ervan hopen we op 
reacties van vrijwilligers. 

Warmetruiendag
Op 11 februari jl. was er landelijk aandacht voor de Warmetruiendag; 
een dagje minder stoken bespaart CO2 uitstoot, maar ook geld! Door 
de hoge gasprijzen zijn veel mensen begonnen met een “warme-kleren-
winter”. Een paar wollen sokken en een dekentje voor op de bank 
verdienen zich gemakkelijk terug als de thermostaat een graadje lager 
kan; goed voor milieu en portemonnee.

Biodiversiteit
Verder kunnen we denken aan de tuinen bij onze huizen. Zaai en plant 
bloemen, zodat we de biodiversiteit een kans geven. Misschien ziet u 
een mogelijkheid het regenwater op te vangen, zodat u minder van ons 
kostbare drinkwater gebruikt.

Samen iets bereiken
Zo doen we een beroep op al diegenen die de noodzaak tot 
spaarzaamheid en duurzaamheid inzien en bereid zijn een bijdrage te 
leveren aan ons gezamenlijk project ‘DE GROENE BRON’.
Samen kunnen we best een en ander bereiken om bewust te worden 
van de noodzaak om verantwoord om te gaan met onze leefomgeving. 
Aarzel dan ook niet om ons aan te spreken. Ons? Raadpleeg Jaarboek 
2022 voor de leden van de werkgroep DE GROENE BRON.
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Kerkbalans 2022 levert mooi resultaat op
Na het voorbereidende werk gingen in de laatste weken van januari 
ruim twintig vrijwilligers in Kampen en IJsselmuiden e.o. op pad om 
de enveloppen voor Actie Kerkbalans rond te brengen en weer op te 
halen. Er werden er zo’n 350 adressen bezocht. En wat was het dan fijn 
dat velen van u de envelop al klaar hadden liggen of al bij de bezorger 
hadden gebracht. Even binnenkomen voor een goed en/of gezellig 
praatje was dit jaar al weer iets meer mogelijk dan tijdens de actie in 
2021.

Zowel de kerk als de ZWO mogen op een hogere vrijwillige bijdrage 
rekenen.
Kerk: verhoging € 4.350; nieuw € 650; verlaging € 2.450. Per saldo 
toename € 2.550.
ZWO: verhoging € 1.250; nieuw € 100; verlaging € 400. Per saldo 
toename € 950.
De totale toezegging (na bijna 80% van de terugontvangen enveloppen):
Kerk € 107.000 (in de begroting is rekening gehouden met  € 105.000);
ZWO € 16.300 (in de begroting is rekening gehouden met € 12.000).
Een resultaat om met elkaar TROTS op te zijn! 
Daarom zowel namens de Kerk als de ZWO: heel hartelijk bedankt!

Penningmeester Kerk & ZWO
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Help Chaim de berg op!
De HandbikeBattle 2022 in Oostenrijk komt 
eraan! Op 23 juni a.s. wil Chaïm Hooft 
daaraan met zijn team van De Vogellanden 
graag deelnemen. Om dit mogelijk te maken 
is hij op zoek naar sponsoren. Wilt u hem 
een duwtje in de rug geven? 

In oktober 2021 heb ik met het 
Vogellandenteam deelgenomen aan de 
Nederlandse handbikebattle in Sittard. Ons 
team heeft daarbij een topprestatie geleverd 
en is derde geworden! Een grote motivatie 
om nu naar Oostenrijk te gaan. De handbikebattle daagt deelnemers uit 
om fysieke en mentale grenzen te verleggen. Door letterlijk een berg te 
overwinnen met de handbike, leren wij onszelf nog beter kennen. In het 
dagelijks leven kan deze ervaring ons ook de kracht geven om andere 
dromen na te streven. 

Helpt u mij/ons de berg op? 
Daarom ben ik nu op zoek naar sponsors voor de kostendekking 
van onder andere het vervoer voor deelnemers en materiaal naar 
Oostenrijk, teamkleding, accommodatie, medische keuringen, 
onderhoud/aanpassingen aan de fiets. 
Wilt u een steen bijdragen aan deze sportieve en persoonlijke 
uitdaging? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN: NL37RABO0138751390 
t.n.v. C. Hooft, o.v.v. sponsoring HandbikeBattle. Mocht u vragen 
hebben, neem dan gerust contact op met chaimhooft@outlook.com of 
06-81208722. 

Alvast hartelijk bedankt, ook namens het team van De Vogellanden,
Chaïm Hooft

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van De Bron
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Vanuit Vorming en Toerusting
Als commissie Vorming en Toerusting PKN Kampen en De Bron 
IJsselmuiden zijn we blij dat we voor de komende periode een 
aantal activiteiten kunnen aanbieden. Activeiten om te verbinden, 
te verdiepen en te ontmoeten. Het blijft natuurlijk afhankelijk van 
de coronamaatregelen in hoeverre het ook door kan gaan, maar we 
blijven hoopvol. U kunt zich aanmelden via de contactpersoon of 
gespreksleider en ter plekke betalen.

Blik op de hemel
Bij een blik op de hemel kijk je ver in de ruimte en terug in de tijd. Hoe 
klein en nietig lijkt dan de aarde en de mens die daarop rondloopt... 
En hoe wonderlijk dat er leven is ontstaan in deze onmetelijke ruimte 
en tijd. Je krijgt een gevoel van verbazing en verwondering over het 
wonder van Gods schepping. 
In een serie van twee avonden wil ik u meenemen in deze vreemde 
en wondere wereld. Aan de hand van foto’s en films, die gemaakt zijn 
met de meest moderne instrumenten en technieken. Ik wil u de eerste 
avond laten kennismaken met vreemde plekken op de aarde en in ons 
zonnestelsel. Op de tweede avond gaan we steeds verder tot aan de 
randen van het zichtbare heelal. U kunt u verbazen en verwonderen 
over Gods schepping.

Data: donderdag 3 maart en donderdag 21 april. Tijd: 19.45 uur
Gespreksleider: dr. Henk Riezebos 
Contactpersoon: Betsy Leidekker; betsieleidekker@hotmail.com; 
      tel. 06 22 655 210 
Plaats: Open Hof
Bijdrage: € 7,50

Groen geloven
In de lezing ‘Groen Geloven is duurzaam doen’ wordt verteld hoe het 
geloof, de schepping en de Bijbel haar (Marjolein) inspireren voor een 
levenshouding vanuit verbondenheid met de schepping. Een van de 
belangrijkste dingen daarbij is dat we ervan doordrongen raken dat alles 
met alles samenhangt. Daarom doen de keuzes die we in het dagelijks 
leven maken, zoals wat we eten en waar we het kopen, er toe. Die 
keuzes hebben invloed op onze medemens en de natuur. Marjolein is 
een groot voorstander van ‘consumanderen’, ook minder consumeren, 
maar vooral anders. In haar lezing zal ze laten zien welke, vaak simpele 
en goed haalbare, keuzes je kunt maken om je eigen ecologische 
voetafdruk, of eerlijke aarde-aandeel, te verkleinen. 
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Niet als doel op zich, maar als een uitdrukking van ‘Heb je naaste lief 
zoals jezelf.’
De werkgroep GROENE BRON IJsselmuiden beveelt deze avond extra bij 
u aan!

Datum: dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Open Hof 
Gespreksleiding: Marjolein Tiemens-Hulscher. Zij is landbouwingenieur, 
workshopleider bij Groen Geloven, en voorzitter van de werkgroep 
Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland
Contactpersonen: Netty Deen (n.deen@home.nl; tel. 3326682) en 
Jonette de Hoop (jldehoop11@kpnmail.nl)
Bijdrage: € 5,-

Verwonderwandeling langs de IJssel
‘Uren kan ik kijken, in gedachten vaar ik mee. Eeuwig draagt de IJssel, 
levend water naar de zee.’ 
Deze dichtregels van Jan Terlouw geven blijk van bewondering voor 
de rivier die op veel plekken de grens vormt tussen Overijssel en 
Gelderland. 'Het is altijd hetzelfde en tegelijk telkens weer anders. De 
rivier weerspiegelt voor mij het volle leven met alle ups en downs die 
erbij horen’, zegt Wim Eikelboom. Hij is groot liefhebber van de IJssel. 
En de rivier is voor hem ook een spiritueel rustpunt. 
Hij neemt ons mee in verhalen over de rivier, het landschap en de 
cultuur. We wandelen langs de oever van de rivier en door het oudste 
rivierbos van Overijssel, het Zalkerbos. 

Datum: 19 maart 2022; start 15.30 uur
Leiding: Wim Eikelboom
Plaats: bij de dorpspomp in Zalk
Bijdrage: € 5,-
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk; 
E-mail: gerhannevandijk@hotmail.com; tel. 3377247

Excursie Ikonenmuseum 
Nadere informatie volgt, maar om al vast te noteren:
Datum: 26 maart 2022
Plaats: Ikonenmuseum  Buiten Nieuwstraat 2 Kampen
Tijd: 14.00 uur
Leiding: Liesbeth van Es, conservator Ikonenmuseum
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk,
e-mail: gerhannevandijk@hotmail.com; tel. 3377247
Bijdrage: € 5,-
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Gebed voor het werk

Goede God,
ik dank voor de aarde
die U geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren.
Ik dank dat U mij roept om hier op aarde
U en de mensen om mij heen te dienen.

Zegen mij op deze dag
met de vrucht van Uw Geest.
Dat liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing
mijn leven vervullen.

Zegen mij op de plaats waar U mij roept.
op school, om mijn werk, thuis.
Help mij om de mensen die U op mijn weg brengt
tot bloei te brengen.
Help mij te zorgen voor uw schepping.

Help mij om vrede en recht te brengen.
Zegen mij daartoe met moed, wijsheid en genade.

Door Jezus, Christus,
die Heer is over alles wat leeft.

Amen.

Ds. Marco Batenburg - Gebed uit de bundel 'U die voor mij uitgaat. Gebeden voor 
onderweg'

Bij Biddag voor Gewas en Arbeid



“ik dank voor de aarde
                die U geschonken hebt”
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Blessings from South Dakota
Precies zeven jaar geleden. Het is februari 2015. Mijn reisgenoot Pieter 
en ik rijden op een ‘long en endless’ high way over de uitgestrekte 
prairies van Zuid-Dakota. Heel af en toe komen we een auto tegen en 
zwaaien even. Ach ja, dat hoort er in deze eenzame oorden zo bij. Mede 
ter afleiding. Want verder is het hier recht, vlak, woest en ledig. Geen 
huis te zien. Of boerderij. Nou ja, vooruit, een verlaten boerderij dan. 
Maar dan, na een tijdje, doemt er in de verre verte iets wits op! Hmm, 
wat zou dat toch zijn? Steeds dichterbij komen we. En? Hé, het lijkt wel 
een kerkje! Sterker nog: het ís een kerkje. Wat doet die hier nou in ‘the 
middle of nowhere’…?

Onlangs kreeg ik van ‘American’ Pieter een app-je. Hij was er weer 
geweest. Het blijkt een katholiek kerkje te zijn. Voor de aardrijkskundige 
liefhebber: 60 mijl noordelijk van Wall. De middagdienst telde dertig 
bezoekers. En die moeten er dan allemaal gemiddeld een uurtje voor 
rijden… Uit alle windrichtingen. ‘No problem.’ Ach ja, men is het 
gewend. En voor ‘the blessings’ moet je wat over hebben. En dan is 
koffiedrinken na afloop ook wel even lekker. ‘With home made pie and 
cakes.’ De anderhalve meter afstand is hier geen probleem. Evenals de 
parkeergelegenheid… Hoe dan ook: ‘Blessings from South Dakota!’

Henk Bosch
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Kalender Veertigdagentijd
In het afgelopen jaar konden we elkaar helaas niet veel ontmoeten. 
Gelukkig komt daar langzaamaan weer verandering in. Weer meer 
verbondenheid met elkaar! In dat kader wil de taakgroep Eredienst u 
graag de Veertigdagentijdkalender (PKN) schenken. Deze treft u aan bij 
deze NieuwsBron.

De Petrus-veertigdagentijdkalender 
2022 daagt je uit tot bezinning in de 
veertig dagen op weg naar Pasen. 
Bij elke dag is een korte overdenking 
beschikbaar, aangevuld met 
gebeden, liederen, gespreksvragen 
en vastentips.
 'Alles komt goed?!' is het thema van 
deze kalender. Wij vinden dit best 
een lastig thema. Voor veel mensen 
is dat misschien moeilijk te geloven. 
Tegelijk zijn het woorden van 
hoop: God belooft ons een nieuwe 
wereld zonder pijn en verdriet, een 
toekomst die van Hem is. Hij vraagt 
ons daar nu al iets van te laten 
zien: door de zieken te verzorgen, 
de armen eten te geven en de 
vluchtelingen onderdak te bieden. 
Door er voor elkaar te zijn, geven we 
de hoop van Pasen door. Doe je mee?
De veertigdagentijd begint op (As)woensdag 2 maart. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de taakgroep Eredienst,
Hetty van Hulsentop
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Orange Babies – project Namibië 
Al eerder hebben we u geïnformeerd over een project van Orange 
Babies in Namibië en onze plannen om in oktober 2022 met een groep 
vrienden een tiendaagse bouwreis naar Namibië te maken. Dit met als 
doel om in Okahandja de keuken van het Five Rand project te upgraden. 
In deze keuken wordt voor ruim 580 kinderen gekookt. Ook is er geld 
nodig voor de huisvesting van de Community Mothers, die nu nog 
onder zeer slechte omstandigheden gehuisvest zijn. Ook is er behoefte 
aan speelmaterialen als schommels, een klimrek e.d.

Zoals u weet hebben we in december jl. een snertactie gehouden. Deze 
actie was, mede dankzij uw medewerking, zeer succesvol en heeft meer 
dan € 1600,00 opgebracht!
Nu willen we in aanloop naar Pasen opnieuw een actie onder uw 
aandacht brengen (zie ook Facebook en website De Bron), te weten de 
Paasbanket-actie.
Bestelformulieren komen weer op de tafel in de hal te liggen. U kunt 
ook uw bestelling doorgeven via de mail: henk@rigterink.nl
Tot slot is zeker het vermelden waard dat Aske van Enk onze groep is 
komen versterken en met ons afreist naar Namibië! 

Een hartelijke groet,
Henk en Annette Rigterink
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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 (103) verschijnt op vrijdag 18 maart 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 12 maart 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 januari 2022
Via Givt Kerkcollecten

02 januari Eredienst €   96,25
Vorming en toerusting €   55,75
Diaconale projecten €   60,75

09 januari Bloemengroet €   57,75
Middengroep €   28,25
Diaconale projecten €   22,25

16 januari Diaconie € 109,75
Kerk
Onderhoud kerk

€   62,25
€   57,75

23 januari Kerk €   97,25
PKN missionair €   59,25
Diaconale projecten €   56,75

30 januari Diaconie € 132,25 €   20,50
PKN jongeren €   60,75 €   18,60
Onderhoud kerk €   54,25 €   26,05

Via internet bankieren: € 223,50
Via rekening ZWO: Kinderen in de knel €   35,00
Via incasso Kinderen in de knel € 635,00

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.

Schönstatt-Madonna 
Mijn moeder borduurde in 2001 deze ikoon, Schönstatt-Madonna 
(196 kruissteekjes per vierkante cm), en die hangt bij mij thuis. Op 
zaterdagmiddag 5 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 uur zijn twaalf van haar 
ikonen te bekijken in het gebouw van de Vereniging van Vrijzinnigen aan 
de Vloeddijk 62 in Kampen. Van harte welkom! 
Rianne Laarman


