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Column
Oorlog in Europa

Wie had gedacht dat dit kon? Dat dit zou gebeuren? Dagelijks 
(als we willen 24/7) bereiken ons de berichten over en beelden van 
de oorlog in de Oekraïne. Kapotgeschoten en gebombardeerde huizen 
en gebouwen, mensen in schuilkelders, een vluchtelingenstroom 
die massaal op gang kwam en komt. Angst en verdriet en 
wanhoop. Mensen als wij… Poetin die in zijn drang naar macht en 
gebiedsuitbreiding tot het uiterste gaat. Nietsontziend. Jonge Russische 
soldaten die worden opgeofferd aan deze strijd. Velen van hen dachten 
dat ze op oefening gingen…

Bij ieder van ons geeft deze oorlog onzekerheid. Hoe gaat het worden 
in Europa? Wat betekent dit voor ons leven, voor onze samenleving, 
voor de economie? Kunnen we mensen opvangen en hoe? Kinderen zijn 
bang. “Krijgen we hier ook oorlog?”

Hartverwarmend zijn de acties die her en der worden opgezet. Grote 
landelijke acties, maar ook locale initiatieven. De Oekraïnse jongeren 
die momenteel opgevangen worden in de katholieke pastorie aan de 
Van Engelenweg. Kerken in IJsselmuiden die gaan samenwerken om de 
hulp die geboden moet worden in beeld te krijgen en te coördineren.

De kerk is een plaats waar je met je angst, je zorgen en vragen terecht 
kunt. Een plaats om te bidden; betrokken en machteloos: Heer ontferm 
U. Om te blijven hopen. Om hulp te bieden waar het kan.
In deze veertigdagentijd denken we aan Jezus. In zijn liefde voor allen is 
Hij tot het uiterste gegaan. Zijn leven; een leven gewijd aan een wereld 
die nieuw anders moet worden, van vergeving en hoop, van vrede… Het 
is een visioen dat voor ons in onze wereld een maat te groot is. En toch, 
laten we het nooit opgeven. Maar ons eraan warmen en ons erdoor 
laten inspireren.

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 20 maart

09.30 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
Lector Henny Snel
1e Collecte KerkInActie/Werelddiaconaat
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 27 maart (begin van de zomertijd!)

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

Zondag 3 april

09.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Lector Annet Jansen
1e Collecte Kerk
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden

Geboren!
Op vrijdag 25 februari zag Alda Woldring, dochter van Berdien en 
Harmen Woldring-Stoel, het levenslicht. Ze woont met haar ouders 
op het Kampereiland, Noorderrandweg 7. Wij feliciteren Harmen en 
Berdien van harte met dit kleine grote geschenk in hun leven!

Dank
Wat voelen wij ons gesterkt door alle betrokkenheid vanuit De Bron. 
Heel veel dank voor elke vorm van medeleven tijdens het ziek zijn van 
Wilco, rond zijn afscheid en ook nu elke dag! 
In het bijzonder willen wij Nelleke Beimers benoemen en haar 
bedanken voor al haar steun tijdens het afgelopen jaar. Ook zijn wij 
Margreet Niessen, Nellie Brink, Marcel Blekkenhorst en Roelof Brink en 
een ieder die heeft bijgedragen aan de dankdienst voor Wilco zijn leven, 
zeer dankbaar voor hun inzet! Samen hebben we ervoor gezorgd dat we 
Wilco een liefdevol afscheid hebben kunnen geven in De Bron. 
Warme groet, Emma, Lisa en Gerdie van Spijker

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:
• 27 februari naar dhr. R. Landman, Concertlaan 126, Kampen
• 06 maart naar dhr. F.M. Flentge, Graspieper 7 
• 13 maart naar mw. L. Verbaan-Verschuur, Dorpsweg 102

Onze jarigen
Ook nu kan er gefeest worden! De jarigen zijn:
• dhr. H. Busz,  Zeegravensingel 91, 8271 KM, 4 april
• mw. G. Hakvoort-Hartman, Lijnpad 4, 8271 LB, 4 april
Namens De Bron: van harte gefeliciteerd!
Een fijne dag en een goed nieuw levensjaar toegewenst.

Bij U schuil ik, U bent mijn schild,
in Uw woord stel

ik mijn hoop.
(Psalm 119: 114)

Kerkelijke stand
Overleden
• op maandag 21 februari 2022: dhr. W. van Spijker; geboren 17 oktober 

1976, Oester 8, 8271 KD IJsselmuiden
• op zaterdag 5 maart 2022: mw. G. van Asselt-Fijn; geboren 30 april 

1932, Slenkstraat 14-1, 8271 TB IJsselmuiden
Nieuw binnen
van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Kampen: 
• T.C. Bruintjes, M. Bruintjes-de Jonge en Lott Bruintjes, 

Vingboonsstraat 1, 8266 AG Kampen
Vertrokken
naar de Protestantse gemeente te Kampen: 
• mw. N. Rigterink, Nachtegaal 31. Haar nieuwe adres is Botervatsteeg 

15, 8261 BK Kampen
Adreswijziging
• Minke Prijt is verhuisd van de Blexterstraat naar Kerkepad 19 te 

IJsselmuiden
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Veertigdagenproject Kinderkring

Beloofd land in zicht: dát is het thema waarmee we tijdens de 
Kinderkring naar Pasen toeleven. Iedere zondag van de veertigdagentijd 
staat een Bijbelverhaal centraal over Pasen, als feest van bevrijding en 
als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld die God ons beloofd 
heeft.

Jullie hebben thuis een veertigdagenboekje ontvangen. Met dit boekje 
leven we samen toe naar Pasen. Elke zondag van de veertigdagentijd 
kun je het Bijbelverhaal lezen, de tekeningen bij het verhaal bekijken, 
samen praten over het verhaal, zingen of een lied luisteren, of aan de 
slag met een knutsel die je bij elke zondag vindt. Ook is er elke week 
een opdracht voor het bordspel, dat met Pasen helemaal af is en dan 
gespeeld kan worden. 

Natuurlijk hopen we je ook op zondag in de kerk te ontmoeten! 
Wist je dat er een prachtig woestijnlandschap is gemaakt in de kerk 
speciaal voor dit thema? Elke zondag zal de woestijn er anders uit gaan 
zien en gaan we samen aan de slag om iets te maken! We zouden het 
heel leuk vinden als jij hiermee komt helpen! Doe je ook mee? Je bent 
van harte welkom!

Groetjes van de leiding van de Kinderkring!
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In memoriam
Wilco van Spijker
geboren 17 oktober 1976 - overleden 21 februari 2022

Dankbaar voor zijn leven, voor wie hij 
was. In het voorjaar van 2021 kreeg Wilco 
gezondheidsklachten. Hij verloor steeds meer 
energie en gewicht en hij had pijn. In mei volgde 
er een heel slechte diagnose: hij was ongeneeslijk 
ziek. Dapper onderging hij de zware kuren tot 
november van het afgelopen jaar. Een heel 
moeilijke periode voor zijn vrouw Gerdie en 
Emma en Lisa, hun dochters. Maar vooral ook 
voor Wilco zelf. Toch ging hij ervoor, hij wilde 
zijn leven zo lang mogelijk rekken. In die periode 
was er ook veel goeds, veel warme aandacht en 
belangstelling en hulp. Verjaardagen en feesten werden gevierd. Ook 
het 12,5 jarig huwelijk van Gerdie en Wilco is gevierd met de directe 
familie en later in wijdere kring. Maar over alles hing natuurlijk ook al 
een schaduw, het weten van een afscheid dat zou komen...

Wilco werd geboren in ’s Heerenbroek. Zijn broer en zus vertelden er 
liefdevol over tijdens het afscheid. Een vrolijk kind, vol grapjes, een 
sportieve voetballende puber, een sterke man.
Hij was gelovig en kerkelijk betrokken. Wilco was een periode voorzitter 
van de diaconie in de Open Kring kerk te Stadshagen. Tijdens zijn ziekte 
heeft hij met het geloof geworsteld, met de vraag naar het waarom. 
Toch heeft hij zijn lot aanvaard, al wilde hij niet sterven. De tekst die 
hem ontroerde staat in Openbaring 2 vers 17: “Wie overwint zal ik geven 
van het verborgen manna en ook een wit steentje waarop een nieuwe 
naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt”.
Een wat mystieke tekst. De witte steen verwijst naar vergeving en nieuw 
leven. Een nieuwe naam waarmee je leven geborgen is bij God. In dit 
geloof hebben wij afscheid van hem moeten nemen. En bij zijn graf 
lazen we: “De mensen van voorbij, zijn in het Licht zijn vrij”. Dat Gerdie, 
Emma en Lisa zoveel kracht en liefde zullen ontvangen als nodig is voor 
elke dag.

ds. Nelleke Beimers
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Collectebonnen
Op maandagavond 11 april (19.15 tot 20.00 uur) starten we weer met 
de verkoop van collectebonnen in de kerk. Mini van Oene zal voortaan 
iedere tweede maandag van de maand in De Bron aanwezig zijn, met 
uitzondering van de zomermaanden. Gepast betalen hoeft niet. U kunt 
het verschuldigde bedrag via de bank aan de kerk overmaken. Voor 
meer informatie verwijzen we (Taakgroep Administratie en Beheer) u 
naar het Jaarboekje.

’n Bakkie in De Bron
Op woensdag 30 maart a.s. tussen 9.30 en 11 uur ben je weer welkom 
voor ’n bakkie in de hal van De Bron. Midden in de week even de kerk 
binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor gezelligheid, even een 
praatje maken, een luisterend oor zijn, om een kaarsje aan te steken… 
Graag tot dan! 
Voor info: Mies Verkerk, tel. 038 3447673 of 06 15494877.

Seniorenviering in de veertigdagentijd
De werkgroep senioren is zeer verheugd dat ze na twee jaar weer een 
viering kunnen organiseren!
We nodigen u uit om op woensdag 6 april a.s. om 14.30 uur in De Bron 
bij elkaar te komen. Na een kopje koffie of thee houden we een viering. 
Daarna sluiten we de middag af met een drankje en een broodmaaltijd. 
We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging! 
Namens de werkgroep senioren, Heleen Wierda-van Hoeve, tel. 3311521.
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Gebed om vrede uit Taizé 
 

God van liefde,
wij zijn in verwarring
om alle geweld in de wereld
en vandaag in het bijzonder
vanwege de oorlogshandelingen in Oekraïne.

Help ons in solidariteit verbonden te blijven
met allen die lijden en die van huis en haard verdreven
leven in angst en vrees.

Geef kracht en hoop van allen die,
in dit land en op de wereld die U zo liefhebt,
eraan werken dat recht en vrede
plaats maken voor onderdrukking en geweld.

Zend Uw heilige Geest, uw Geest van vrede,
opdat zij werkt in het hart
van al wie verantwoordelijkheid dragen 
in het groot en in het klein.

In Jezus’ Naam, Amen.

Gebed van Frère Alois, prior van Taizé (Fr.)
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Blauwe kratten voor de Voedselbank
De komende weken willen we weer graag levensmiddelen verzamelen 
voor de Voedselbank Kampen. De voedselbank heeft momenteel 
tekorten aan de volgende artikelen:
• Houdbare melk (groot tekort)
• Koffiepads
• Jam
Houd onze Facebook pagina in de gaten voor eventueel nieuws over 
deze actie. We stellen het erg op prijs wanneer jullie één of meerdere 
van bovenstaande artikelen meenemen naar de kerk. Hier staan vanaf 
13 maart de bekende blauwe kratten klaar waarin jullie de artikelen 
kunnen achterlaten. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat de artikelen 
worden afgeleverd bij de Voedselbank.
Alvast bedankt voor jullie medewerking. Die wordt enorm op prijs 
gesteld!
Namens de Diaconie, 
Jan Jaap Scholing
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Hulp aan de slachtoffers uit Oekraïne

Kerk in Actie start noodhulp 
Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen 
daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft 
via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele 
vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De 
kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden 
hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er 
voedsel en kleding uitgereikt. 
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. 
Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen 
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 
handdoek en een slaapzak. Geeft u ook? Het gaat om rekeningnummer 
NL30 RABO 0321 4211 40  t.n.v. Kerk in Actie, noodhulp Oekraïne. De 
werkgroep ZWO zegt u al vast hartelijk dank!

Noodfonds ZWO
De ZWO heeft vanuit het Noodfonds 500 euro overgemaakt en ook 
de opbrengst van de Biddagcollecte is bestemd voor de noodhulp aan 
vluchtelingen. 

Actie door Malwina van Dijk uit Grafhorst
Verder hebben we Malwina van Dijk uit Grafhorst gesteund met 250 
euro. Zij komt uit Polen en helpt vrouwen en kinderen die in Polen 
opgevangen worden. Er is een transport geregeld vanuit IJsselmuiden 
met hulpgoederen. Janine heeft het bedrag besteed aan bruikbare 
zaken (waaronder luiers) en deze zijn meegegaan. Zo kunnen we toch 
een beetje helpen.
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Oekraïnse vluchtelingen: De Bron is stand-by
De ontwikkelingen rondom Oekraïne houden ons allemaal erg bezig. 
Ook in onze Bron is er sprake van een grote betrokkenheid bij de 
slachtoffers van deze oorlog en in het bijzonder ook de vluchtelingen 
die meer en meer de grens overkomen en die onderdak nodig hebben.

Eerste groep
Op maandag 7 maart jl. zijn we als kerken voor het eerst bij elkaar 
gekomen en hebben we uitgebreid gehoord hoe de jongeren van De 
Hoeksteen al sinds 2018 meerdere keren per jaar actief zijn in Oekraïne 
en aldaar nauwe contacten hebben. Van daaruit is een eerste groep 
vooral jeugdige vluchtelingen met hun begeleiders ondergebracht 
in de voormalige pastorie van de katholieke kerk. Die heeft het pand 
kosteloos ter beschikking gesteld. 

Tweede groep
Een tweede groep van rond de 25 vluchtelingen is als alles goed gaat in 
het weekend van 12/13 maart aangekomen in Nederland. Het ophalen 
van vluchtelingen uit Polen is een hele onderneming. Ook voor deze 
groep zijn twee locaties gevonden waar ze gedurende langere tijd 
ondergebracht kunnen worden. Die langere tijd kan variëren van enkele 
maanden tot enkele jaren, afhankelijk van de duur van de oorlog. 

Hulpgoederen
Een transport met voedingsmiddelen, matrassen en andere 
benodigdheden voor een kerk in Kiev is vertrokken richting Oekraïne. 
Het transport wordt verzorgd door een chauffeur uit Oekraïne die 
daarvoor naar Nederland is gekomen. Als het allemaal goed gaat met 
de verschillende documenten die bij de grens naar Oekraïne moeten 
worden ingevuld, zullen deze hulpgoederen binnen afzienbare tijd 
aankomen. Het verzamelen van alle spullen was in slechts twee dagen 
gerealiseerd, zo hoorden wij op vrijdagavond 11 maart.

Dorpskerk en Oosterholtkerk
De samenwerkende kerken zijn bijeen geweest en de stand van zaken 
is dat de Dorpskerk en de Oosterholtkerk 83 vluchtelingen hebben 
opgehaald en onder zullen brengen. Genoemde kerken hebben meer 
dan voldoende middelen om deze mensen langdurig te kunnen helpen. 

De Hoeksteen
Dat geldt niet voor de ongeveer 50 mensen die via de contacten van 
De Hoeksteen zijn gekomen. De kerkenraad van De Hoeksteen heeft 
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aangeven dat de gemeente Kampen daaraan zal moeten bijdragen. 
Hierover zullen er gesprekken plaatsvinden. De gemeente Kampen 
zal (als onderdeel van de Veiligheidsregio IJsselland) voor 200 
mensen onderdak verzorgen (bed, brood, bad). Daarin worden de 
133 vluchtelingen die er al zijn, meegerekend. De gemeente is erbij 
gebaat om de kerken (De Hoeksteen) er bij te betrekken. Een boot op 
de IJssel ad € 45,- per nacht per persoon kan qua kosten oplopen in de 
miljoenen. 

Rode Kruis en Vluchtelingenwerk
In afwachting van de gesprekken met de gemeente wil De Hoeksteen 
vooralsnog geen nieuwe groep vluchtelingen ophalen. De kerk wil ook 
eerst de huidige aantallen goed kunnen helpen. Er is op dit moment dan 
ook geen inventarisatie nodig van adressen die voor een korte periode 
vluchtelingen kunnen opvangen. Landelijke organisaties als het Rode 
Kruis en Vluchtelingenwerk zullen de binnenkomende vluchtelingen 
over de verschillende mogelijke opvangplekken verdelen en de match 
maken tussen de vluchtelingen en de bewoners van de opvangadressen. 

De Bron
De vraag is hoe het nu gaat met de vluchtelingen die via bijvoorbeeld 
contacten van kerken binnen gaan komen. Er is op dit moment dus geen 
nieuwe groep onderweg. Er is aan ons als Bron ook gevraagd om hier 
zelf niet iets in te gaan doen (zelf vluchtelingen ophalen). Als Bron zijn 
we onderdeel van de groep van kerken in IJsselmuiden. We volgen de 
ontwikkelingen, bekijken wat nodig is en zijn beschikbaar om in actie 
te komen. We hoorden van een gezin waar spullen nodig waren en 
stonden op het punt om een oproep te doen via de NieuwsBron, maar 
via Facebook was het in no time geregeld. 

Oekraïns bezoek aan De Bron
De groep uit de katholieke pastorie is overigens al in onze kerk geweest 
op uitnodiging van een tweetal gemeenteleden die daar toevallig 
waren. Ze zagen de vlag, zijn binnen geweest, zagen de biddagtafel 
met graan en zonnebloemzaden en de bloemschikking. Toen ze in een 
kring bij de schikking in de kerkzaal stonden, begonnen ze spontaan 
het Oekraïnse volkslied te zingen. Een heel emotioneel, maar ook mooi 
moment. 
We houden u op de hoogte!

Diaconie en werkgroep ZWO van De Bron
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Oekraïnse bloemschikking
Heleen Wierda maakte voor de viering van Biddag een bloemschikking 
over de oorlog in Oekraïne:
een tak in de vorm van een V (staat voor: vrede, veiligheid en 
verbondenheid).
De tak is omwikkeld met klimop als teken van trouw.
Bovenin flesjes met blauwe druifjes.
Blauw staat voor de kleur van de lucht in Oekraïne.
Onderaan flesjes met gele tulpen.
Geel staat voor de graanvelden, zonnebloemvelden en koolzaadvelden 
in Oekraïne.
De kleine vaasjes in een kring eromheen verbeelden het 
saamhorigheidsgevoel.
Onderop lag nog een bosje graan met een broodje.
In de hal lagen op de biddagtafel allerlei attributen voor het zaaien.
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Binnenlands diaconaalproject voor de maand maart
Eten, een douche en een dak boven 
het hoofd. Het lijkt allemaal zo 
vanzelfsprekend. Maar dat geldt 
niet voor iedereen. Wie door 
omstandigheden tijdelijk even géén 
dak boven zijn hoofd heeft en nergens 
anders terecht kan, is welkom in De 
Herberg aan de Nijverheidstraat 1a 
(langs de A28 naast de afrit Zwolle-
Centrum). 

Het was recent nog in het nieuws hoe schrijnend de omstandigheden 
zijn waardoor mensen dakloos worden en de manier waarop ze 
vervolgens moeten leven en de dag zien door te komen. 
Een gift of sponsorbijdrage stelt De Herberg in staat net iets meer te 
doen voor de gasten dan strikt noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om reiskosten voor bijvoorbeeld familiebezoek, activiteitenmateriaal of 
een leuke activiteit.

Diaconaal doén!                          Met elkaar zó voor elkaar
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God zij nabij
 

God zij nabij, als de tijd van crisis komt,
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.
Vanuit het heiligdom, vanuit Zijn huis
zij God je redding in tijden van nood.

Dat God gedenkt alle offers die je brengt,
behagen schept in je toewijding.

Jouw diep verlangen beantwoordde God
en al je plannen, zij komen uit.

Ik weet het nu: God de Ene is de Heer,
bevrijdt omdat Hij partijdig is.

Vanuit de hemelen antwoordt mijn God,
bevrijding brengt Hij met sterke hand.

Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij,
geloof in God is al wat ons steunt.

Machtigen struikelen, storten ineen,
maar wij staan op en wij houden stand.

Psalm 20a (‘Psalmen anders’)

Dit lied werd onlangs gezongen door The Psalm Project tijdens de Viering 
voor recht en vrede n.a.v. de gebeurtenissen in Oekraïne. 



17

In memoriam
Gré van Asselt-Fijn
geboren 30 april 1932 - overleden 5 maart 2022

Ze werd op 30 april 1932 geboren aan de 
Wilhelminalaan in Kampen. Een vrolijk en heel 
creatief meisje. Ze trouwde met Egbert Jan van 
Asselt en samen begonnen ze aan hun leven in 
Hardenberg,
Later zou nog een verhuizing naar Almelo volgen. 
Ze kregen samen een dochter: Evelyn.
Gré was een dappere vrouw met een duidelijke 
eigen mening. Wilskrachtig. Ze zette zich tijdens 
haar huwelijk in voor meisjesclubs waar ze haar 
creatieve kant volop kon uitleven. Ze boetseerde en 
borduurde en kon ook prachtig schilderen. In Almelo sloot ze zich aan 
bij het welfare werk. Ze bracht veel bezoeken aan mensen die dat nodig 
hadden.

In 2016 kwamen zij en haar man in de Maarlenhof wonen. Ze keken 
uit op De Bron. Egbert Jan van Asselt kwam na een paar maanden al te 
overlijden en Gré dementeerde. Ze is liefdevol en heel professioneel 
verzorgd in de Maarlenhof. Het personeel wist goed met haar dementie 
om te gaan. Ze werd opnieuw een zachte en vrolijke vrouw.

Op 10 maart hebben we in heel kleine kring afscheid genomen van haar 
in het afscheidshuis aan de Burgwal. We deelden herinneringen en 
lazen Psalm 139. Over God die ons dieper kent dan wie ook. Over ons 
kennen dat beperkt is maar ooit niet meer; omdat we dan zullen zien 
van aangezicht tot aangezicht. Dat geloof en die hoop zullen blijven, 
maar het meest de liefde. We hebben haar in het graf van haar man 
gelegd op de begraafplaats in Kampen. Er was vrede over dit voltooide 
leven.

ds. Nelleke Beimers
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‘Geven en Ontvangen’ 
Veel activiteiten binnen De Bron konden vanwege de coronacrisis 
helaas niet doorgaan. Ook die van de middengroep niet. Tóch wilden 
we graag blijven werken aan het verbinden van onze gemeenteleden. 
Daarom organiseerde de middengroep in week 7 en 8 van februari de 
actie ‘Geven en Ontvangen’.
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Vanuit Vorming en Toerusting
Verwonderwandeling langs de IJssel
Wim Eikelboom 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 om 15.30 uur
Leiding     : Wim Eikelboom
Plaats     : Zalk bij de dorpspomp
Bijdrage      : € 5,-
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk; 
e-mail: gerhannevandijk@hotmail.com; tel. 3377247

Excursie Ikonenmuseum
In het Ikonenmuseum Kampen zijn momenteel drie exposities te 
bekijken. Samen met Liesbeth van Es bekijken we de ikonen van de 
vaste opstelling. In de expositie Vertellen en Vieren wordt stilgestaan bij 
ikonen rond Passie en Pasen. Tot slot gaan we langs de expositie Corpus 
Dei - een dialoog tussen eeuwenoude ikonen en eigentijdse fotografie 
van Sabrina van den Heuvel. 
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,-

Geïnspireerd door De Goddelijke Komedie
Meer dan zevenhonderd jaar geleden schreef Dante Alighieri zijn 
meesterwerk 'De Goddelijke Komedie'. Het is een gedicht van precies 
honderd hoofdstukken waarin Dante de hel, de louteringsberg en 
de hemel doortrekt, in het spoor van zijn geliefde Beatrijs. Op zijn 
pelgrimstocht komt hij tot dieper inzicht over zichzelf en de wereld om 
zich heen. 
Gespreksleider   : ds. W. Dekker
Wanneer     : donderdag 7 april 2022, 20.00 uur
Locatie     : Westerkerk
Contactpersoon : Betsy Leidekker; 
e-mail     : betsieleidekker@hotmail.com; tel. 06 22655210 
Bijdrage     : voor de koffie
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De kerk-app voor De Bron is in aantocht!
Alles wat we belangrijk vinden heeft tegenwoordig een plek 
op onze smartphone: onze sociale contacten, onze bank, 
muziek, de ANWB, de krant. Binnenkort 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
Over enkele weken kun je deze Bron-app (van Donkey Mobile) 
downloaden. HOE dat dan allemaal gaat… en WANNEER PRECIES: 
daarover volgt nader bericht. Plus tekst en uitleg over het gebruik. Maak 
je geen zorgen. Het is in feite allemaal vrij simpel. En zonodig helpen wij 
je ‘live’.

Chaim Hooft, Herman Wierenga, Henk Bosch
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Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta

In Yogyakarta, op het Indonesische 
eiland Java, leven veel kinderen 
op straat. Medewerkers van de 
organisatie Dreamhouse kijken naar 
hen om. Ze zoeken de kinderen op 
straat op en bouwen vriendschap 
en vertrouwen op via sport, spel en 
muziek. Kinderen kunnen overdag 
terecht in vier inloophuizen. Voor 
kinderen die de straat definitief 
willen verlaten is er een opvanghuis. 
Zij gaan naar een plaatselijke 
school en vrijwilligers helpen hen 
bij hun studie. Dreamhouse wil 
voorkomen dat meer kinderen op 
straat belanden. Daarom verwijst 
Dreamhouse ouders door naar 
organisaties die ouders kunnen 
helpen hun gezin financieel te 
onderhouden.

Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. 
Geeft u ook? 
Dit kan ook op NL30 RABO 0321 4211 40 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Straatkinderen Indonesië.
Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan de collecte? 
Hartelijk dank!

werkgroep ZWO
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Van de preses
De wereld verandert snel. Hoewel de dreiging vanuit 
Rusland al langer zichtbaar was, dachten de meesten van 
ons, denk ik, dat er niets zou gebeuren… Nu, drie weken 
later, weten we beter en is de wereld van vooral de 
Oekraïners compleet anders. Naast het mensonterende 
geweld dat hen wordt aangedaan, is het de leugen die regeert. Nee, het 
is niet nieuw. En ja, het is van alle tijden. Maar toch komt het nu heel 
dichtbij. Dat zal wellicht ook de reden zijn waarom het ons zo aangrijpt. 
We zien beelden van mensen in angst en verdriet die letterlijk op ons 
lijken. 

De tijd die voor ons ligt zal anders worden. Het is aannemelijk dat er 
een beroep op ons wordt gedaan. Niet alleen met geld, maar ook door 
de handen uit de mouwen te steken voor al die vluchtelingen die naar 
ons land komen. Als De Bron gaan we samenwerken met andere kerken 
uit IJsselmuiden. Want hulp van deze omvang kunnen we als De Bron 
niet alleen; we moeten gezamenlijk optrekken. 
Hoe deze hulpvraag eruit komt te zien, weten we niet. Hoelang het 
gaat duren, weten we niet. Wat dit van ons gaat vragen, weten we 
niet. Maar één ding hoop ik wel: en dat is dat wij als De Bron blijven 
doen wat we zeggen wie we zijn: oog hebben voor mensen in moeilijke 
omstandigheden dichtbij en ver weg. 
Leven van uit dé Bron gaat nu waarschijnlijk iets anders van ons vragen; 
iets wat wij wellicht nog nooit hebben gedaan. En dat vereist vaak ook 
nog eens een lange adem. Laten we ons dan ook voorbereiden. 

Tijdens de Biddagviering droeg Marijke een gedicht voor dat mij 
bijzonder trof. Laura stak telkens een kaars aan zodat elke regel werd 
belicht:

Het wonder van het water ervaar je bij droogte.
Het wonder van het gewone ervaar je als alles ongewoon is.
Het geschenk van de gastvrijheid ervaar je als je vluchten moet.
Het geschenk van een goede slaap ervaar je bij nachten van onrust.
Het wonder van een thuis ervaar je na een periode in een tentenkamp.
Het geschenk van de vrijheid ervaar je als de onderdrukking eindigt. 
Het wonder van het vrije woord ervaar je als je weet hebt van censuur. 
Het wonder van de vreugde ervaar je als er licht in je verdriet komt.
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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 (104) verschijnt op vrijdag 8 april 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 2 april 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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In mijn vorige column eindigde ik met: Laten we het herstel van 
ons kerkelijk leven beginnen door elkaar te ontmoeten in het Licht 
van Christus. Ik zeg nu: laten we als De Bron elkaar als Bronners en 
Oekraïners ontmoeten in het Licht van Christus. Ga met God en Hij zal 
met je zijn.

Freddie Schutte



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.

Oekraïnse volkslied in De Bron
Voor de viering van Biddag maakte Heleen Wierda een prachtige 
symbolische bloemschikking over de oorlog in de Oekraïne. Later die 
week maakte ze een bijzondere ervaring mee: “Bert en ik waren samen 
bij de kerk om te kijken hoe de schikking erbij stond. Bert stond bij de 
straat en zag een hele groep fietsers aankomen. Hij begreep dat het 
de jonge Oekraïners waren die momenteel verblijven in de katholieke 
pastorie en hij wees ze op de Oekraïnse vlag die al een tijdje bij De Bron 
wappert. Ze reageerden enthousiast. Ook vertelde hij hen (enkelen 
spraken Engels) dat er in de kerk een bloemschikking gemaakt was 
in de kleuren van hun vlag. We hebben ze uitgenodigd om even in 
de kerk te komen kijken. Bij het zien van de biddagtafel met graan 
en zonnebloemzaden waren ze verrukt. Toen ze in een kring bij de 
schikking in de kerkzaal stonden, begonnen ze spontaan het Oekraïnse 
volkslied te zingen. We werden er emotioneel van ...”


