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Gebed voor wie op de vlucht is

Onze God,

Meer dan ieder ander kent U de ervaringen van mensen op de vlucht, 
zonder veilig thuis.
Uw zoon vond geen onderkomen, maar slechts gesloten deuren in 
Bethlehem.
Hij vluchtte naar Egypte en had geen plek om zijn hoofd te rusten te 
leggen in Galilea. 

God, wees met ieder mens die vandaag geen plek heeft om het hoofd 
neer te leggen.
Met zij die zichzelf vreemdeling voelen, onderweg naar een onbekende 
plek en toekomst, 
en geconfronteerd worden met afwijzing, wantrouwen, 
onverschilligheid en gesloten deuren.

Zegen hen met hoop te midden van alle uitzichtloosheid, 
met mensen die naast hen staan en met een veilige plek. 
God, open onze ogen, onze oren, onze harten voor onze medemens in 
nood.
Help ons open te staan voor de ander, gastvrij te zijn en te volharden in 
onze roep en ons gebed om recht. 

Door Jezus Christus, onze verworpen doch verrezen Heer,

Amen
ds. Tirtsa Liefting
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Column
Uit een preek…

Naar aanleiding van mijn preek op zondag 27 maart jl. over 
Lazarus vroeg een gemeentelid om een zin daaruit op te nemen in deze 
NieuwsBron. Bij deze. Het is een zin van de theologe Catherine Keller: 
‘God is de naam van de mogelijkheid die zich steeds weer opent als wij 
de onmogelijkheid durven te betreden’.

Dat kan een onmogelijkheid in handelen zijn: je denkt van iets dat het je 
nooit zal lukken of dat je het nooit zou kunnen volbrengen of durven. In 
het betreden van die onmogelijkheid kan God bij je zijn. Je weet dat niet 
van tevoren. Het is nooit een keiharde garantie, maar je kunt het tijdens 
of achteraf wel zo ervaren.

Het kan ook voor je denken gelden: het is toch een ‘onmogelijke’ 
gedachte dat er zoiets zou kunnen bestaan als ‘leven uit de dood 
vandaan’? Pasen is het feest dat ons een maat te groot is. Want er is 
zoveel in ons leven en onze wereld dat ervan getuigt dat er geen leven 
uit de dood vandaan is; dat er geen mogelijkheden zijn. En toch is het 
precies dit wat wij met Pasen vieren en gedenken: dat de dood niet 
het laatste is. Dat God nieuwe mogelijkheden schept. Dat Hij er in die 
nieuwe mogelijkheden kan zijn. Soms wordt dat waar voor ons in een 
lied dat we zingen of in een flits van inzicht dat ons overkomt of in de 
troost die we ervaren, de moed die we krijgen. Een begin dat we zien.

Zo gezien gaat de hoop nog een graadje verder dan het optimisme. 
Optimisme is een levenshouding, de één heeft het van nature meer dan 
de ander. Hoop is van een andere categorie. Hoop heeft te maken met 
het betreden van die onmogelijkheid. Hoop komt van God.

Ik wens jullie allemaal vast een hoopvol Paasfeest toe.

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 10 april, Palmzondag

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Fred Flentge
Kinderkring Groep 1-4 (allen); groep 5-8 (allen)
1e Collecte Kerk
2e Collecte ZWO
3e Collecte Diaconale projecten

Donderdag 14 april, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal

19.30 uur ds. D.J. Lagerweij
Lector Aly Brug
Collecte Diaconie
Na de dienst kijken we (met wie dat wil) samen naar The Passion

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag

19.30 uur ds. Anne Zweers, Zwolle
Lector Wil Reenders
Collecte Geen



De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Zondag 17 april, Pasen

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ingrid van den Berg
Kinderkring Groep 1-4 (Myra); groep 5-8 (Gertine Junte)
1e Collecte KerkInActie/Werelddiaconaat
2e Collecte Vorming en Toerusting
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 24 april 

09.30 uur ds. J. Renkema, Kampen
Lector Henny Snel
Kinderkring Groep 1-4 (Dianne v.d Berg); groep 5-8 (Marijke de Vries)
1e Collecte Kerk
2e Collecte Middengroep
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Samen kijken naar The Passion
Op donderdag 14 april a.s. ben je aansluitend op de dienst van Witte 
Donderdag van harte welkom om samen in De Bron op een groot 
scherm te kijken naar The Passion.
Dit wordt ‘live’ uitgezonden rond 20.30 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
De twaalfde editie van The Passion vindt plaats in Doetinchem, zonder 
publiek. 
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Gebed tussen de scherven

God van liefde en trouw,
U die vrede bent.

Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U.
Met woorden die pijn deden,

met stilte die oorverdovend is,
met de scherven van wat mooi en goed was.

Dat het ooit weer anders zal worden - 
ik kan het niet geloven.

En toch, toch bid ik
om Uw aanwezigheid, 

om draagkracht,
om uitzicht.

En toch, toch bid ik 
om herstel,
om heling, 

om een nieuw begin.
Ik kan het niet geloven, 

kom mijn ongeloof te hulp.

Amen

Marco Batenburg



7

Leven is meeleven

Van jullie predikante

Het is dan nu echt zo: ik heb een echtgenoot die met pensioen is. Hij 
kreeg een prachtig afscheid op 31 maart! Nu eerst maar eens even 
oriënteren op de toekomst. Na Pasen hebben wij een tijd vakantie. 
Mies Verkerk is te benaderen in geval van pastorale nood. Haar 
telefoonnummer is 038-3447673.
Maar eerst wordt het nog Pasen! Twee jaar lang hebben we de Stille 
Week en Pasen niet kunnen vieren 
op de manier zoals we die gewend 
waren. Nu gelukkig wel weer! Ik 
hoop velen van jullie te zien en voor 
wie niet kan om welke reden ook: 
gelukkig kunnen we uitzenden. Ik 
kan niet genoeg benadrukken hoe 
dankbaar ik ben voor alle vrijwilligers 
die dit mogelijk maken!

Hartelijke groet, ds. Nelleke Beimers

Lief en Leed verwijderd in verband met privacy
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Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit 
De Bron, op zondag:
• 20 maart naar mw. M.L. Niessen-Pothoven, 

Esdoornhof 189, Kampen
• 27 maart naar dhr. J. Rave, Oester 4 en 
 dhr. A. van Enk, Tuinderij 36
• 03 april naar dhr. H. de Roode, Albert Schweitzerlaan 42

Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Rond Pasen zijn er de volgende jarige gemeenteleden:
• mw. W. Brink-van Dooren, Paalkamp 15, 8271 LG, 11 april
• mw. Y. van Lohuizen-IJska, Boelestraat 34, 8266 DW Kampen, 12 april
• dhr. H. Brink, Simon Johannesstraat 30, 8271 TS, 12 april
• mw. J. de Roode-Zweers, Albert Schweitzerlaan 42, 8271 CZ, 21 april
• dhr. G. Immeker, Koraal 1, 8271 KA, 29 april

Als gemeente wensen we hen een fijne verjaardag en een goed nieuw 
levensjaar!

Uit de Psalmen (119: 105):
Uw woord is een lamp

voor mijn voet,
een licht op mijn pad. 

Kaarten voor Oekraïne
Lieve mensen van De Bron, ik ben Fabiënne 
Dumont. Ik woon bij Philadelphia aan de 
Blexterstraat, tegenover de kerk. Ik vind het 
heel vervelend dat er oorlog is in Oekraïne 
en ik wil graag wat doen om de mensen daar 
te helpen. Daarom heb ik kaarten gemaakt. 
Wilt u ze kopen? 
Ze liggen vanaf zondag 3 april a.s. in de hal 
van de kerk. U mag zelf weten hoeveel geld 
u per kaart in het potje doet. Dan stort ik het 
geld daarna op giro 555.  
Groetjes van Fabiënne



9

Sobere maaltijd ‘de steen’
Aan het begin van de Stille Week, vlak voor Pasen, organiseert de 
middengroep weer de sobere maaltijd. Dit jaar valt die op maandag 
11 april van 18.00 tot 20.00 uur.

Het thema van dit jaar is ‘de steen’. Vandaar dat we dan ook vragen of 
iedereen die avond een steen mee wil nemen. Groot of klein, een steen 
van jou. Jouw eigen steen! Lukt je dit niet, dan zijn er ter plekke ook 
stenen aanwezig om eentje uit te kiezen. Wat we verder gaan ‘doen’, 
dat leggen we op de avond zelf uit. Fijn dat we elkaar weer mogen 
ontmoeten en ons weer met elkaar kunnen verbinden.

In verband met de planning van de kookploeg graag opgeven vóór 7 
april bij Carlien Achterkamp, carliena1@hotmail.com 
Komt dit bericht op een later tijdstip bij je, dan kan later opgeven ook 
nog. 
Tot slot: een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd zou fijn zijn.

We hopen op een gezegende, maar ook lekkere sobere maaltijd.

de middengroep
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Terugblikken met doopjurken
We kunnen weer met z’n allen in ons kerkgebouw samenkomen en de 
zondagse diensten bijwonen. Daarom vonden wij het als taakgroep 
Eredienst tijd om ook weer eens iets nieuws te organiseren. Met elkaar 
hebben we verschillende activiteiten bedacht. En de eerste brengen we 
nu graag onder jullie aandacht.

Het lijkt ons erg leuk om tijdens de eerstkomende doopdienst 
(voorlopige datum 29 mei) een terugblik met doopjurken te 
organiseren. Uiteraard alleen als daar vanuit onze gemeenteleden 
voldoende animo voor is. En die willen we nu graag peilen.

Wat is het idee: Iedereen die een doopjurk thuis heeft liggen 
kan meedoen. Hoe? U brengt de doopjurk op de vrijdag vóór de 
doopzondag naar De Bron. Bij de doopjurk schrijft u op een kaartje wat 
korte informatie: van wie is de doopjurk, wie is/zijn er in gedoopt, of 
iets anders wat u over de doopjurk met ons wilt delen. De leden van 
de taakgroep zorgen ervoor dat de doopjurken netjes in de kerkzaal 
worden opgehangen. Na de dienst of in de week erna kunt u de 
doopjurk weer meenemen resp. ophalen.

Het lijkt ons een prachtig gezicht! Verschillende doopjurken van 
gemeenteleden in De Bron tijdens de doopdienst van drie dopelingen. 
Heeft u een doopjurk die in de kerk mag hangen? Meld dit dan vóór 
zondag 1 mei a.s. bij Hetty van Hulsentop, mail: h.vanhulsentop@
hetnet.nl of telefoon/whatsapp 06-30299001. Wij zijn erg benieuwd of 
er op 29 mei een mooie rij met doopjurken te zien is in onze kerk.

Namens de taakgroep Eredienst, Hetty van Hulsentop
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Van de preses
Het onrecht in de wereld vraagt veel van onze aandacht. 
Terecht, want we maken deel uit van deze wereld waarin 
we leven. Toch proberen wij, met wie we willen zijn, 
recht te doen aan deze wereld. We proberen het leefbaar 
te houden. Dat is niet eenvoudig. Want waar moet je 
beginnen en hoe houd je het vol? En kan ik het wel? 

Wij leven nu in de weken voor Pasen. We staan stil bij het lijden van 
Jezus én bij het lijden in de wereld, dichtbij en ver weg; de lijdenstijd. 
Van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Maar hebben we 
hier tijd voor, met zoveel onrecht om ons heen? Er is zoveel te doen. Te 
veel. 
Wanneer ik die onmenselijk gevraagde inzet voor een rechtvaardige 
wereld plaats naast de tijd van inkeer en bezinning, dan komt bij 
mij het woord ‘hoop’ naar voren. Hoop, geeft ons dat gezichtspunt 
waar we ons op kunnen richten. Hoop op rechtvaardigheid, hoop op 
menswaardigheid, hoop op liefde, hoop op vrede. 

Laten we ons als Bronners richten op het geven van Hoop. Dat vraagt 
van ons een tomeloze en misschien onmenselijke inzet, maar ook inkeer 
in bezinning. Zo kunnen we het verschil maken. Ook al is het klein. Ieder 
vanuit zijn eigen draagkracht. Er is veel te doen, maar we doen het 
samen. Samen vanuit de naam van Christus. Doe mee en vestig je op 
hoop.

Freddie Schutte
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Groen Geloven
Op 15 maart jl. bezochten diverse leden van de werkgroep Groene 
Bron de lezing van Marjolein Tiemens-Hulscher in de Open Hof. Een 
verslag.

Marjolein wilde ons die avond bewust maken van de noodzaak en van 
de mogelijkheden om duurzamer te leven. Zelf gaf ze dit inhoud vanuit 
verwondering, verbondenheid en dankbaarheid. Verwondering over de 
schoonheid van de schepping. Verbondenheid met al het geschapene 
(planten, dieren) en met de komende geslachten waarmee we de aarde 
bewonen. En dankbaarheid, waardoor positief bijdragen aan deze 
wereld geen offer hoeft te zijn, maar zelfs vreugde en voldoening kan 
geven.

Rentmeesterschap
Ze liet ons verder opnieuw nadenken over het begrip 
‘rentmeesterschap’. Want is dit feitelijk niet een te economische term, 
waardoor we de natuur teveel vanuit het nut voor de mens gaan bezien, 
terwijl de natuur een vanzelfsprekende eigen waarde heeft?

Meten is weten
Op welke manier kun je nu het verschil maken? Minder verspillen 
en vervuilen vraagt om een actieve houding en het weerstaan van 
verleidingen. Een meetinstrument dat je inzicht kan geven is de 
ecologische voetafdruk (www.voetafdruknederland.nl). Door een 
test krijg je inzicht in de impact van je levensstijl en praktische tips 
die toegespitst zijn op je levensstijl. En soortgelijke test is https://
mijnverborgenimpact.nl

Duurzame kleding
Misschien ga je wel meer kiezen voor duurzame kleding. Het meest 
duurzaam is natuurlijk tweedehands, maar de website https://www.
close-the-loop.be/nl/phase/4/gebruik#tab-21 geeft inzicht in het 
verstandig kiezen van kleding. Marjolein maakte ook reclame voor het 
gebruik van genaaide broodzakken i.p.v. de plastic zakken van de bakker. 
Zo gebruikt ze ook bijenwasdoeken om voedsel in te verpakken. Zie: 
https://bijenwasdoeken.com/ Wellicht valt er ook water te besparen 
door korter of minder vaak te douchen.

Gerhanne van Dijk
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Kinderdienst met Palmpasen
Eindelijk kunnen we Palmpasen weer in de 
kerk vieren! Zondag 10 april a.s. is er daarom 
een speciale kinderdienst waarin we de 
Palmpasenstokken gaan maken. We richten de 
kerk in met tafels en de kinderen gaan in de dienst 
hun stok maken. Er is daarom beperkt ruimte 
voor andere gemeenteleden/volwassenen; aan 
de zijkant voor ongeveer 50. Maar de dienst is 
natuurlijk ook thuis ‘live’ te volgen, dus u hoeft 
niets te missen. We hopen er samen een mooie 
dienst van te maken.  

Ook de kinderen van de oppas zijn welkom in 
de kerk. De dienst staat in het teken van de 
Palmpasenstokken, er worden liedjes gezongen, en er is een kort 
verhaal. Dus kom allemaal samen met je ouders. Als je nog een 
Palmpasenstok thuis hebt, wil je die dan in het fietsenhok leggen bij de 
kerk? Zo weten wij of we genoeg stokken hebben. Tot zondag 10 april in 
De Bron!

de leiding van de kinderkring

'n Bakkie in De Bron
Op woensdag 27 april (jazeker, dat is Koningsdag ) is er weer ’n bakkie 
in De Bron en wel van 9.30 tot 12.00 uur, dus een extra uur! Bijna 
iedereen is die dag vrij, dus staat er koffie, thee én ranja klaar.
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… Van harte welkom!
Voor info: Mies Verkerk, tel. 038 344 76 73 of 06 15 49 48 77
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De Bron app is ‘live’!
Het hangt al een tijdje in de lucht: een eigen app voor De Bron! Vanaf 
heden kun je deze app downloaden op je mobiele telefoon of op je 
tablet/ipad. 

De te volgen stappen zijn: 
• De app downloaden (Google Play of App Store); 

zoek op “De Bron” en let op het icoontje van de 
drie personen uit ons Bronlogo

• Nieuw account aanmaken met je mailadres en 
met een door jou te kiezen wachtwoord

• Het e-mailadres bevestigen in je eigen e-mailbox
• Wachten (…) op toegang (die krijg je van de hoofdbeheerders). 

Na de verleende toegang (alleen voor Bronleden i.v.m. de privacy) zit je 
in de app.
En vervolgens kun je:
• Je eigen profiel pagina aanvullen (jouw gegevens, jouw profielfoto 

etc) 
• Je eigen groepen kiezen via ‘Ontdek’
• Etc

Mailadres
Heb je geen mailadres, dan moet je die wel (laten) aanmaken.
Hopelijk kun je dat zelf. Anders kan familie of kennissen wellicht even 
helpen. En mocht dit helemaal niet lukken, dan komt één van de 
hoofdbeheerders persoonlijk bij je langs.

Wat krijg je te zien als je de app eenmaal op je telefoon hebt?
Iedereen krijgt sowieso bovenaan de volgende rubrieken te zien: ‘Mijn 
kerk’ (daar kun je via ‘profiel’ je eigen gegevens inzetten), ‘De Bron’ 
(met allerlei algemeen nieuws over De Bron), ‘EHBA’ (Eerste Hulp Bij 
App-vragen), ‘Marktplaats’ (aan- en verkoop van spullen), ‘Prikbord’ 
(allerlei).

Onder de rubriek ‘Ontdek’ staan allerlei groepen waarvoor je je kunt 
aanmelden. Dat wil zeggen: indien van toepassing. De beheerder van de 
groep moet jou dan na jouw aanmelding toelaten. Als dat gebeurt, dan 
komt deze groep in jouw bovenste balk te staan en kun je mee-appen in 
deze groep.
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Gewoon proberen
Zoals met alle nieuwe dingen: het is in het begin gewoon een kwestie 
van een beetje oefenen en uitproberen. En geen angst, je kunt overal 
op drukken en klikken zonder dat het nadelige gevolgen heeft… En als je 
denkt ‘waar ben ik eigenlijk?’, dan druk je links onderaan op het icoontje 
‘Mijn kerk’, en je bent weer in het hoofdmenu.

Vragen?
Heb je vragen over de app? Veel vragen/antwoorden staan al in de 
EHBA. Maar je kunt je vraag ook naar ons appen (via EHBA) of mailen 
via onze mailadressen (zie onderaan).
Na de zondagsdiensten van 10 april, 17 april en 24 april zijn we na de 
dienst beschikbaar in de hal van de kerk om je ‘live’ te helpen.
Verder kun je ons natuurlijk ook uitnodigen op een bepaalde 
samenkomst (koffiemorgen, seniorenbijeenkomst e.d.).
Je kunt trouwens ook kijken op de website van de bouwers van onze 
kerk-app (Donkey Mobile). Daar staat helemaal onderaan hun site de 
rubriek ‘veelgestelde vragen’. 

Lancering
De officiële lancering van de app was na de viering op zondag 
3 april jl. Maar misschien zeg jij dan al: “Huh? Lancering? Ach man, ik 
ben al dagen druk aan het appen met de Bron-app….!”. Nou, helemaal 
mooi.

Succes!

De hoofdbeheerders,
Chaïm Hooft, Herman Wierenga, Henk Bosch
• chaimhooft@outlook.com
• henk.bosch@hetnet.nl
• wierengaherman27@gmail.com

Achtergronden over de app

Alles wat we belangrijk vinden heeft tegenwoordig een plek op onze 
smartphone: onze sociale contacten, onze bank, muziek, de ANWB, de 
krant. Nu is daar vanaf heden een nieuwe app bij, en wel de Bron-app!

Meer verbinding
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 
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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. 

Website
Maar we hebben toch al een website? Ja, dat klopt. Maar de website 
is ook voor extern (dus ook voor niet-leden) in tegenstelling tot de 
app. Die is alleen voor Bronleden bedoeld in verband met de privacy. 
Bovendien is de website vooral bedoeld om (uitgebreide) informatie op 
te zetten, terwijl de kerk-app zich meer richt op korte gesprekjes onder 
elkaar. Actie en reactie. De naam ‘app’ zegt al waar het om gaat: appen.

Menu 
Hoe werkt de kerk-app? Je pakt je telefoon en je klikt op het icoontje 
van 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 (indien voor 
jou van toepassing en/of als je lid bent van deze groep), 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.



Vanuit Diaconie en ZWO
Diaconaal project april: ‘Deel Ze’
Bij ‘Deel Ze’ kun je geven en 
nemen tegelijk. Niets registreren 
en gewoon kunnen pakken 
wat je nodig hebt. Volgens de 
initiatiefnemers van deze Kamper 
sociale supermarkt blijft dat voor 
minima ook voor de komende 
tijd hard nodig. In een speciale 
kamer zijn de schappen vol met 
eerste levensbehoeften, maar 
ook met speelgoed en kleine cadeautjes. En hoewel de schappen er 
soms overvol zijn, is dit maar schijn. Als er tien gezinnen in nood zijn, 
dan zijn de schappen ook zo weer leeg. Het is geen Voedselbank. Men 
doet niet aan registratie. De klanten pakken wat ze nodig hebben; in 
goed vertrouwen. Nu de coronacrisis voorbij is, is het ergste leed nog 
niet geleden. Gezien de inflatie en de energiecrisis is het waarschijnlijk 
dat veel gezinnen in de problemen komen. In de maand april zijn de 
collecteopbrengsten van de diaconale projecten en ook de opbrengst 
van de avondmaalscollecte van Witte donderdag bestemd voor Deel Ze.

Noodfonds De Bron
De afgelopen tijd is er veel te doen rondom de gestegen gasprijzen. 
Onze overheid heeft uiteindelijk nu aangegeven dat er compensatie 
komt. Naast minder energiebelasting is er voor mensen in de 
bijstand vanuit de gemeente ook een bedrag beschikbaar gesteld. 
Desalniettemin is het mogelijk dat er bij onze gemeenteleden 
problemen ontstaan omdat de huishoudkosten zodanig stijgen dat 
er bijvoorbeeld geen geld meer is om een kapotte wasmachine of 
koelkast te vervangen. Door de hoge inflatie en de stijgende kosten van 
levensmiddelen kunnen de financiële problemen nog meer toenemen. 
De diaconie wil er nadrukkelijk op wijzen dat er binnen onze gemeente 
een noodfonds bestaat. Hoewel wij niet structureel maandelijks 
bedragen kunnen overmaken, kunnen we wel op het moment dat 
er acute financiële nood is met u op zoek gaan naar oplossingen; en 
eventueel met u of voor u gaan zoeken naar vervangende apparaten 
of andere zaken. Wij begrijpen dat dit een moeilijk te bespreken 
onderwerp is. Je loopt niet met je problemen te koop. Toch willen 
we nadrukkelijk vragen om als het water u aan de lippen staat en de 
nood hoog is, contact met ons op te nemen. Of kent u mensen die het 
moeilijk hebben binnen onze gemeente? Dan kunt u hen, of namens 
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hen eventueel ook contact opnemen met het noodfonds via leden van 
de diaconie incl. ondergetekende.
Arjen van der Vinne, voorzitter noodfonds De Bron; 
arjen@vandervinne.nu 
 
Reminder inventarisatie Oekraïense vluchtelingen
Via e-mail bent u uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen 
rondom de Oekraïense vluchtelingen in en rondom IJsselmuiden. 
Middels een uitgebreide inventarisatielijst zijn wij benieuwd naar uw 
mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Ons verzoek is om in elk 
geval te laten weten hoe u erin staat. Wij koppelen dat dan terug naar 
de samenwerkende kerken. De korte versie is het benoemen waartoe u 
bereid dan wel in staat bent. De uitgebreide versie is het hele formulier 
invullen. Voor alle duidelijkheid: als u mogelijkheden hebt dan is dat 
mooi, maar u bent nergens toe verplicht. Op dit moment zijn er al veel 
vrijwilligers actief, met name uit de kerken die het initiatief in eerste 
instantie hebben genomen om vluchtelingen onder te brengen.

Koningsdag 27 april: Warm welkom bij De Bron!
Op woensdag 27 april is het 
Koningsdag. Dan geven we 
gemeenteleden (kinderen en 
volwassenen) de gelegenheid om 
op de stoep vóór De Bron spullen te 
verkopen op de vrijmarkt. 
U kunt ook spullen brengen. Maar 
wél onder de voorwaarde dat u ze 
weer ophaalt als ze aan het eind van 

de dag nog niet zijn verkocht. Op hetzelfde moment is de kerk ook open 
voor ‘n bakkie in De Bron. Het wordt ongetwijfeld een zeer gezellige 
dag, waarbij jong en oud bij De Bron en in De Bron kunnen genieten 
van Koningsdag. Hetzij onder het genot van een kopje koffie, hetzij bij 
de verkoop van spullen op de vrijmarkt. Alle verkopers van jong tot oud 
wordt gevraagd om een deel van de opbrengst te doneren aan een nog 
nader te bepalen diaconale bestemming. We overwegen om een aantal 
mogelijkheden te bieden. Op Koningsdag zelf kunnen de handelaren 
dan aan het eind van de dag besluiten waaraan ze doneren. U kunt 
zich aanmelden bij de secretaris van de diaconie Herman Wierenga: 
wierengaherman27@gmail.com We zien u graag op Koningsdag!
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Zaterdag 30 april: tulpenroute Flevoland
In het vroege voorjaar staat Flevoland 
in het teken van de tulp. Vele prachtig 
gekleurde velden nodigen de bezoekers 
uit om te komen genieten van één 
van de grootste tulpengebieden in 
Nederland. Ook dit jaar zijn er met 
behulp van de auto-audioroute 
prachtige autoroutes uitgezet. Hiermee 
krijg je onderweg interessante informatie over de omgeving. Het leek 
de diaconie leuk om vanuit De Bron op zaterdag 30 april één van de 
uitgezette routes te gaan rijden en onderweg ergens te pauzeren voor 
een kop koffie en gebakje. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij 
de secretaris van de Diaconie Herman Wierenga: 
wierengaherman27@gmail.com Wilt u bij uw opgave aangeven of u 
eventueel kunt rijden? Wij zullen dan een verdeling van de deelnemers 
maken over de beschikbare auto’s. We starten waarschijnlijk rond 13.00 
uur. De Diaconie neemt de kosten voor haar rekening. We hopen op een 
gezellige dag met elkaar!

Collecte Werelddiaconaat 17 april
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en 
arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Gebrek aan goed 
onderwijs, werkloosheid. Armoede en 
geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese 
jeugd - elk perspectief op een betere 
toekomst. Jongerencentrum Manara in 
Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt 
voor hen als een tweede thuis: ze krijgen 
huiswerkbegeleiding, een vaktraining, 
psychosociale hulp of kunnen er terecht 
voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 
Deze veilige en liefdevolle plek, waar 
jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten 
te ontmoeten en even onbezorgd jong 

kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de 
toekomst. Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk 
in Actie, zoals het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Geef aan 
de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie  o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’. 
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Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenlibanon Helpt u mee 
om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank namens de werkgroep ZWO!

Zondag 10 april: noodhulp voor Afrika 
De ergste droogte in meer dan veertig jaar. Dát is de situatie in delen 
van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang 
geen druppel regen is gevallen! Voor meer dan 13 miljoen mensen 
dreigt honger. Er is dan ook dringend water en voedsel nodig! Door de 
aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is 
de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. 
Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen 
nog maar erger.
Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en 
medicijnen. Extreme weersomstandigheden als gevolg van de 
klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze worden 
steeds heviger. En dat terwijl dit continent het minst bijdraagt aan de 
opwarming van de aarde. Naast het ledigen van de eerste nood, zet 

Kerk in Actie zich ook in voor structurelere 
vormen van hulp in klimaatgevoelige 
landen als Ethiopië en Kenia. Denk hierbij 
aan landbouwtraining, bijvoorbeeld op het 
gebied van snelgroeiende gewassen met 
kleinschalige irrigatiesystemen. 
De werkgroep ZWO beveelt deze collecte van 
harte bij u aan!

Goed gebruik van de GIVT-app
Om te voorkomen dat de tweede en de derde collecte geen geld 
gedoneerd krijgen, wijzen we u graag op het volgende: Het is belangrijk 
dat u in de GIVT-app altijd nog twee collectes toevoegt (nog twee keer 
op het ‘plusje’ drukken) en vervolgens in elk vakje een bedrag invult. Zo 
kunt u voor drie collectes een donatie doen. Eén bedrag voor de eerste 
collecte wordt namelijk niet automatisch verdeeld over drie collectes. 
Verder is het advies ook om op een vast moment te geven. Daar 
wordt tijdens de dienst in elk geval tijd voor gemaakt op het moment 
dat de predikant vertelt wat de collectedoelen zijn en de dia daarvan 
verschijnt. Informatie over collectebestemmingen van binnen en 
buitenlands diaconaat worden vanaf heden 
voorafgaand aan de dienst getoond. U hebt dan de 
gelegenheid om rustig te kijken of te luisteren wat 
de projecten zijn. 
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Orange Babies – project Namibië 
Hoe staat het ervoor met onze acties in verband met de geplande 
bouwreis naar een project van Orange Babies in Namibië?
Bij de paasactie is inmiddels de deadline voor het bestellen van 
paasbanket verstreken; zaterdag 9 april kunt u uw bestelling tussen 
10.00 en 12.00 uur ophalen aan de Karthuizerlaan 23. Ook deze actie 
belooft weer een mooi resultaat op te leveren!

Verder willen we u erop attenderen dat we op Koningsdag op de 
vrijmarkt staan met een zeer gevarieerd aanbod aan producten. Een 
aantal lichten we er vast uit:
• De dochters van Jan (onze overleden vriend voor wie we dit project 

hebben opgezet) verkopen sieraden en gehaakte (baby)spullen
• Aske van Enk heeft bij bedrijven in de Koekoek en andere 

leveranciers uit IJsselmuiden veel groente en fruit kunnen regelen
• En natuurlijk een aanbod van diverse tweedehands spullen
Onze standplaats is bij de ingang van het Kerkepad, tegenover de 
Dijkgraafstraat.
Van harte bij u aanbevolen!

Henk en Annette Rigterink, Aske van Enk
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Help Chaïm de berg op! (2)
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. 
Geeft u hem een duwtje in de rug?  

De redactie zocht Chaïm op. Met een 
afspraak tussen de diverse trainingen 
door… Hallo Chaïm, hoe gaat het met 
de voorbereidingen? “Nou, ik heb sinds 
de vorige NieuwsBronnen beslist niet 
stilgezeten. De mensen die mijn volgen via 
STRAVA, facebook.nl/avontuur_op_wielen 
of instagram.nl/avontuur_op_wielen 
weten dat. Mijn weekschema qua training is momenteel als volgt: 
dinsdagochtend borstcrawltraining, woensdagavond krachttraining 
bij De Vogellanden (vanaf 30 maart gaan ze buiten fietsen, red.) en 
vrijdagochtend hersteltraining door te zwemmen en/of te fietsen. Vanaf 
komende week ga ik vier keer per week trainen met de hoop dat het 
goed blijft gaan en ik niet uitval door vermoeidheid of teveel pijn.”

Geen koffie
Daarnaast houdt Chaïm een speciaal voedingsschema bij. Hoe gaat 
het daar mee? “Qua voeding voel ik mij goed”, geeft hij aan. “Het is 
behoorlijk wennen om geen koffie te drinken, maar het gaat steeds 
gemakkelijker. Ik heb net nog een online video bekeken waarbij de 
finesses van deze challenge werden blootgelegd. Ik weet vrij zeker dat 
dit mij de komende week zal helpen om een betere balans te bewaren.” 

Dubbel gevoel
Verder heb ik aan afgelopen week een dubbel gevoel overgehouden, 
omdat het UWV heeft laten weten dat ik een IVA-uitkering zal 
krijgen. Dit betekent dat ik 80 tot 100 procent ben afgekeurd 
zonder de verwachting dat het beter zal worden. Financieel is dat 
een geruststelling, maar het is alleen voor mij persoonlijk ook een 
confronterende uitspraak. Overigens zegt dit niet dat ik mij erbij 
neerleg.”

Doet u mee?
En hoe loopt de sponsoring? “Goed! De afgelopen weken werd ik zelfs 
zo nu en dan gevraagd om mijn rekeningnummer. Nou, daar komt ie: 
NL37RABO0138751390. Van harte aanbevolen!”.
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Vanuit Vorming en Toerusting
Stille Zaterdag

Stille Zaterdag is een dag zonder 
pretentie. De gebeurtenissen 
van Goede Vrijdag werken na en 
tegelijkertijd is er de verwachting van 
de volgende dag, van Pasen. Stille 
Zaterdag is een dag tussen de tijden: 
de tijd van het sterven en de tijd van 
de opstanding; tussen de tijd van de 

dood en de tijd van het leven; tussen de tijd waarin ogenschijnlijk de 
machten van de duisternis heersen en de tijd van de krachten van het 
licht. Stille Zaterdag is een dag van bezinning, op wat is geweest en op 
wat komt.

We starten in de NH-kerk te Wilsum om 11.00 uur met een korte viering. 
Daarna gaan we een klein uur wandelen langs de oever van de IJssel, 
door de weilanden en over de dijk (ongeveer 3 km). We sluiten af met 
een lunch. Graag je eigen brood meenemen. Dit leggen we op een grote 
schaal, waarvan een ieder kan nemen. Voor drinken wordt gezorgd. 
Tegen 13.00 uur ronden we af.

Datum: 16 april
Start: NH-kerk Wilsum 11.00 uur
Aanmelden bij Janna Bakering: jbakering@home.nl of tel. 0610244986 
Bijdrage: € 5,-

De fascinatie van het Gregoriaans
Interesse voor, geboeid zijn door het 
Gregoriaans. Is het de schoonheid van de 
muziek? Is het nostalgie? Is het gebonden 
aan de ruimte waarin de gezangen 
klinken?
Het Gregoriaans heeft ongetwijfeld een 
zekere aantrekkingskracht. Hoewel het 
beoefenen van deze oude zangwijze 
beslist niet makkelijk is. Dit komt onder 
andere door de taal: alle gezangen zijn in 
het Latijn en er is geen maatsoort
(/beat). Toch doet dit de interesse niet verminderen. Ook het 
Gregoriaans koor in Kampen, de Schola Cantorum Campensis, heeft 
momenteel ‘voldoende’ leden.
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Vanavond krijg je een inleiding in het Gregoriaans; het ontstaan, de plek 
in de liturgie en ook naar de toekomst gericht. Heeft het Gregoriaans 
toekomst? De  klankvoorbeelden worden gezongen door de Schola in de 
Buitenkerk.

Datum: woensdag 20 april; 19.30 uur
Plaats: Buitenkerk
Leiding: Ditty van den Berg-Krijger, koorleider
Contactpersoon: Jenny van Hove, tel. 0653893409; 
e-mail: jfrankruijter@pcboapeldoorn.nl 
Bijdrage: € 5,-

Christelijk geloof voor eeuwige beginners
De avond zal gaan over de vraag naar 
het waarom van het lijden van Jezus 
(Hoofdstuk 7 van het boekje). Waarom 
moest Hij lijden? We plaatsen dat in het 
grotere verband van de Uittocht, van 
Pascha. Op deze manier is de avond ook 
interessant voor mensen die het boekje 
nog niet gelezen hebben. Op deze avond 
is er ook voldoende ruimte en tijd voor 
vragen rond andere hoofdstukken van het 
boekje.

Datum: donderdag 28 april; 20.00 uur
Plaats: Westerkerk 
Leiding: ds. Labooy uit IJsselmuiden
Contactpersoon: Betsy Leidekker; 
betsieleidekker@hotmail.com; 
tel. 06 22655210  
Bijdrage: € 5,- 
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Samen naar de Floriade? Ja, gezellig!
De middengroep en de werkgroep Groene Bron hebben het plan 
opgevat om op vrijdag 13 mei op excursie te gaan naar de Floriade (de 
wereldtuinbouwtentoonstelling) in Almere.

Zin om mee te gaan? Stuur dan vóór woensdag 20 april a.s. een mail 
naar hennysnel@gmx.net
Vervolgens kijken we dan met de deelnemers hoe we naar Almere 
gaan: per auto of met openbaar vervoer. De geschatte kosten: entree 
circa 30 euro; vervoer 10 euro? Maar dat valt dan weg tegen de 
tegemoetkoming uit het middengroepbudget ad 10 euro. 

Het Floriade-park is een internationale expositie (binnen en vooral 
buiten) van groene en duurzame technologie. In dit levend laboratorium 
worden nieuwe technologieën voor groen, voedsel, energie en 
gezondheid onderzocht en toegepast. Er valt van alles te zien, ruiken en 
proeven. Een onderdeel ervan is ‘de tiny church’. Kortom, de Floriade is 
groot(s). Daarom is het goed om van te voren al keuzes te maken over 
wat je zou willen bezoeken. Kijk op www.floriade.com

The Tiny Church
De kerken in Almere bouwen op 
de Floriade een duurzame Tiny 
Church en een belevingstuin die 
duidelijk maken waar kerken 
voor staan: oog voor de pracht 
en kracht van de natuur en Gods 
schepping, de duurzaamheid van 
de aarde en zorg voor de ziel van 
mens. Twaalf kunstenaars krijgen 
er de gelegenheid om één van de twaalf ‘vruchten van de Geest’ uit 
te beelden: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. 
Maar liefst 300 lokale kerken in Nederland ondersteunen de 
wereldwijde beweging naar duurzaamheid. Deze ‘Groene kerken’ is een 
initiatief van Kerk in Actie en Tearfund. Deze 'Groene kerken' beschrijven 
hun inspiratie als volgt: 'Wij brengen ons geloof in de praktijk door 
invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen 
omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door 
Jezus Christus willen wij handen en voeten geven aan rentmeesterschap 
en het Koninkrijk van God zichtbaar maken.'
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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 (105) verschijnt op vrijdag 29 april 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 23 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 

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

Verantwoording collectes februari 2022
Via Givt Kerkcollecten

06 februari  Werelddiaconaat € 374,00 €   25,50
Kerk €   56,75 €   16,60
Onderhoud kerk €   56,25 €   20,00

13 februari KIA/Noodhulp € 162,25 €   74,30
Publiciteit €   53,25 €   32,75
Onderhoud kerk €   55,25 €   31,60

20 februari Diaconie €   86,50 €   19,30
Kerk
Diaconale projecten

€   53,00
€   55,00

€    19,90
€   16,80

27 februari Kerk € 132,75 €    41,15
PKN missionair €   54,25 €    29,05
Diaconale projecten €   51,75 €    27,45

Via internet bankieren: € 299,50
Via rekening ZWO / Werelddiaconaat   €   25,00
Gift uit dankbaarheid € 300,00

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.

Kinderkring op zee
Samen op weg naar het beloofde land. Maar hoe kwam Mozes met het 
volk door de Rode Zee?
Hoe kwam hij er doorheen?
Ging hij fietsen, zwemmen, varen, schaatsen, surfen, op een jetski, in 
een duikboot, door een tunnel…?
Nee, niks van dat alles. God blies met zijn wind!


