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The circle of life

Tijdens Palmpasen werd de dienst afgesloten met het bidden van het 
Onze Vader in een grote kring. En het Heilig Avondmaal tijdens de 
viering op Witte Donderdag vierden we ook in een kring. Mooi! Er gaat 
een zekere spiritualiteit, een bepaalde kracht van uit…

De indianen in de VS vonden dat ook al. Triest genoeg zijn ze verdreven 
door de blanken. “Die ons in vierkante huizen stopten”, zo zegt de 
laatste ziener van de Oglala-Sioux indianen in het boek ‘Zwarte eland 
spreekt’ van J.G. Neihardt. “Van vierkant kan geen kracht uitgaan. Alles 
wat een indiaan maakt is cirkelvormig. Dat doet hij omdat de kracht van 
de Wereld altijd in cirkels werkt. Vroeger ontleenden we al onze kracht 
aan de heilige hoepel van het volk en zolang die ring heel bleef, ging het 
goed met ons. Alles wat de kracht van de Wereld doet, geschiedt in een 
cirkel. De lucht is rond evenals de aarde en de sterren. Wervelstormen 
hebben enorme kracht, omdat ze in een cirkel bewegen. Vogels maken 
ronde nesten, want zij hebben dezelfde religie als wij. De zon beschrijft 
vanaf het moment dat ze opkomt totdat ze ondergaat een cirkel. De 
maan doet hetzelfde en beide zijn rond. Zelfs de steeds wisselende 
en terugkerende seizoenen vormen een grote cirkel. Het leven van de 
mens is een cirkel van kindertijd tot stervenstijd en hetzelfde geldt voor 
de andere schepselen die door levenskracht bezield worden.”

Een dag later (het moest blijkbaar zo zijn) lees ik in het Ouderlingenblad 
een bijdrage van Irma en Henk Jansen: We zijn omvat door de cirkel van 
Gods liefde. Wat God met ons doet, ligt als een cirkel van liefde om ons 
leven heen: God vergeeft, geneest, verlost, kroont, verzadigt, vernieuwt. 
Binnen die cirkel is het veld van ons bestaan.

Tsja, en daar zitten we dan met ons goeie gedrag ‘in de blokkendeuze’…. 
Vierkanter kan het haast niet. Nou ja, dat zij dan zo. Maar wij 
als Bronners die erin verkeren kunnen wél veel goed maken en 
compenseren. We kunnen in een kring gaan staan. Om samen te 
bidden. Of om samen het Avondmaal te vieren. We kunnen de cirkel 
van Gods liefde ervaren. En ervan uitdelen door in een cirkel om de 
ander heen te gaan staan als dat nodig is.

Henk Bosch



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 1 mei 

09.30 uur ds. J.C.A. Kruithof-Looije, Zwolle
Lector Ineke de Graaf
Kinderkring Groep 1-4 Imke Vrieswijk 
 Groep 5-8 Jacquelien Barneveld 
1e Collecte Kerk
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 8 mei

09.30 uur ds. C. Aalbersberg-van Loon, Emmeloord 
Lector Atty Westerink
Kinderkring Groep 1-4 Henrieke Selles 
 Groep 5-8 Henk Rigterink 
1e Collecte KerkInActie/Noodhulp
2e Collecte Kinderkring
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 15 mei 

09.30 uur mw. B. van der Kamp, Kampen
Lector Jan Vrieswijk
Kinderkring Groep 1-4 Rosanne de Jonge 
 Groep 5-8 Veronique Brink 
1e Collecte KerkInActie/Binnenlands diaconaat
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

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

We mochten genieten van heel veel gezinnen in de kerk tijdens 
Palmzondag. Een week later was er een mooie Paasdienst. En hoe 
prachtig werd de tijd tot en met Pasen uitgebeeld door de leiding van de 
Kinderkring: de bevrijding uit Egypte en de tocht door de woestijn naar 
het Beloofde Land met uitbundig bloeiende bloemen. Daar wil je toch 
zijn?! En toen ook nog koffiedrinken en eieren zoeken in de tuin van De 
Bron. Wat zijn we gezegend met onze vrije en veilige leefomgeving!

Mies Verkerk, voorzitter taakgroep Pastoraat

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:
• 10 april naar dhr. H. Bosch, Koolmees 5
• 17 april naar mw. W. Brink-van Dooren, Paalkamp 15
• 24 april naar dhr. R. van Dijk, Beyerinkstraat 41, Kampen

Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Hoera! Er zijn veel jarige gemeenteleden te vermelden:
• dhr. J.G. Klein, Oosterlandenweg 11, 8271 ES, 5 mei
• mw. J.W. van de Kerke, Oosterlandenweg 11, 8271 ES, 7 mei
• dhr. J.A. Vriesema, de Noord 6, 8271 CC, 9 mei
• mw. J.M.B. Valkenier, Groenendael 36, 8271 EB, 10 mei
• mw. J.B. Wolfs, Groenendael 127,  8271 EH, 10 mei
• dhr. B. Waterham, Boterbloem 5, 8271 DT, 11 mei
• dhr. G.J. Berentschot, Drostenstraat 49, 8271 TE, 13 mei
• mw. F. van der Scheer-Kootstra, Trekvaart 77, 8271 AB, 16 mei 
• mw. G.W. van der Stouwe-Koers, Kerpelstraat 23, 8271 TH, 17 mei
• mw. M.C.J. ter Burg-Stolte, Vijverhof 84, 8265 GJ Kampen, 20 mei
• mw. J.J.J. Schuldink-Dalman, Alb. Schweitzerlaan 44, 8271 CZ, 20 mei

We wensen hen allen een fijne, gezellige dag toe en het allerbeste voor 
de komende tijd.

Uit de Psalmen (36: 10):
Want bij U is de bron

van het leven, door Uw licht,
zien wij licht.

Kerkelijke stand
Verhuisd
• mw. J.N.M. Bosma, Akelei 92 in Kampen naar Noorderrandweg 14, 

8267 AN Kampen

Nieuw binnen
Van de Protestantse gemeente in Kampen:
• dhr. F.C. Huising en mw. M.E. Huising-Kragt, Citer 4, 8265 RA Kampen
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4 mei

Dodenherdenking voor
ouderen met vele
herinneringen,
maar ook voor jongeren,
zij hebben de verhalen
gehoord en gelezen.

De vrijheden koesteren
en dankbaar zijn dat je
in vrijheid mag leven.
Dick Voogd
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Van de preses
We kunnen terugkijken op onze bijzondere vieringen 
rondom Pasen. De tijd van inkeer vóór Pasen en het 
nieuwe ontstoken licht mét Pasen. Fijn dat we deze 
vieringen weer in elkaars nabijheid konden beleven. 
Wat trok het kinderproject een aandacht! En wat een 
feest was Palmpasen! Wordt geloven niet intenser als je dat samen kunt 
doen? Zo ervaren we God wellicht ook beter. Fijn ook dat het licht van 
de nieuwe kaars in aanwezigheid van velen is ontstoken. Na de tijd van 
inkeer voor Pasen worden we nu met Pasen door het licht weer naar 
buiten getrokken. De Bron is weer naar buiten gericht. 

Op Koningsdag staat De Bron buiten. We laten ons zien door 
verschillende verkoopactiviteiten vanuit onze tuin. Maar ook in de kerk 
is er gelegenheid even te ontsnappen aan het feestgeruis en stil te zijn. 
Op 4 mei gedenken wij de gevallen strijders voor de vrijheid. Een voor 
altijd blijvend gedenkwaardig moment. De Bron luidt samen met de 
andere kerken die dag de klok. 
Op 5 mei mogen we die vrijheid gepast, maar toch ook uitbundig 
vieren. Die niet vanzelfsprekende vrijheid die voor ons inmiddels zo 
vanzelfsprekend aanvoelt. 

Verder breng ik u nog even extra onder de aandacht wat in de 
Nieuwsbron 104 vermeld stond: - Heeft u ondersteuning nodig door 
de stijgende prijzen? Als kerkgemeenschap helpen wij als dat nodig is. 
Laat het weten aan een van de ambtsdragers. - Inventarisatie van de 
helpende handen voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Vele handen 
maken licht werk! - Tulpenroute Flevoland 30 april. Laat u vervullen met 
kleur. - Help Chaim de Berg op. Ons gewaardeerd gemeentelid - Samen 
naar de Floriade. Samen kerk zijn is ook samen gezellige dingen doen. 
Geloven doe je samen. 

Freddie Schutte
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Bevrijdingsdag

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren
de mensen niet die wij nu angstig zijn
wij zaaiden bronnen uit in de woestijn,
wij oogstten zeeën zonder te vervaren.

Wij tussen moed en wanhoop. Waarom weten
wij wel wat leven is maar leven niet?
Soms gaan wij op de vleugels van een lied
en durven onze zwaartekracht vergeten.

(Lied 946)
Huub Oosterhuis
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Opvolgster Roelof Landman 
▪ We zijn verheugd om te kunnen meedelen dat we in de persoon van 
Tini Landman een opvolgster hebben gevonden voor Roelof Landman 
die de afgelopen jaren binnen De Bron de functie van koster heeft 
vervuld. De met Tini en Roelof gevoerde gesprekken hebben tot dit 
resultaat geleid. 
▪ Wij hopen dat Tini op 1 september a.s. met haar werkzaamheden kan 
beginnen. Mocht dat door de bijzondere omstandigheden vanwege 
de ziekte van Roelof niet haalbaar zijn, dan zal over een andere 
ingangsdatum nader overleg plaatsvinden. Wij zien de komende periode 
met Tini als onze koster met vertrouwen tegemoet.
▪ We zijn ook blij dat Aske en Feita van Enk hebben aangegeven dat ze 
Tini volledig willen ondersteunen bij haar kosterschap. 
▪ De afgelopen jaren hebben wij als ‘Brongemeenschap’ kunnen 
rekenen op de niet aflatende inzet van Roelof en Tini. Wij willen hen 
daarvoor hartelijk danken. Voor de komende periode wensen wij hen 
veel sterkte.  

Taakgroep Administratie en Beheer
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Gebed: Hoop

Als een nog niet gezongen lied dat in de verte zachtjes klinkt,
als de eerste pennenstreek op een onbeschreven blad,

als bloesem die haast barst uit de knop,
zo is Uw hoop, o God:

vol schoonheid en ruimte en vreugde.

Met wie verlangen naar liederen vol zuiverheid,
naar verhalen zonder grenzen,

naar levenslust die uit zijn voegen barst.
bid ik om Uw hoop, o God:

zuiver, grenzeloos en levendig.

Laat mij zingen en spelen,
schrijven, praten en bidden,

luisteren en steeds weer verstaan.
Laat mij leven uit Uw hoop, o God:
ontvangend, dragend en delend.

Amen

Marloes Meijer
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Gemeenteberaad 10 mei
Op dinsdag 10 mei a.s. is het jaarlijkse 
gemeenteberaad in De Bron. Hét moment 
om weer even helemaal bijgepraat te worden over de ontwikkelingen 
binnen onze gemeente. Ook het moment om te horen hoe we er als 
gemeente De Bron financieel voorstaan. 
Hieronder vindt u de agenda. De vergaderstukken liggen op zondag 
1 en 8 mei voor u klaar in de hal van de kerk. Ze zijn vanaf 28 april ook 
op www.debronijsselmuiden.nl te vinden (eerst inloggen) onder het 
kopje ‘gemeenteberaad’. Bovendien wordt de uitnodiging naar alle 
gemeenteleden gemaild van wie het e-mailadres bij ons bekend is. 

Agenda
Inloop met koffie vanaf 19.15 uur; aanvang 19.30 uur
1. Welkomstwoord en opening door de preses
2. Verslag van het gemeenteberaad van 18 mei 2021
3. Jaarrekening 2021 en begroting 2022 
 a. Kerk 
 b. Diaconie 
 c. ZWO 
4. Overzicht door de voorzitter
5. Rondvraag
6. Sluiting door ds. Nelleke Beimers

Heeft u een vraag/opmerking over een tekstuele aanpassing van de 
notulen of heeft u een inhoudelijke vraag over de vergaderpunten? 
Wilt u dat dan voorafgaand aan het gemeenteberaad aan ons kenbaar 
te maken per mail: scriba@debronijsselmuiden.nl of telefonisch bij 
de scriba, tel. 06-13793271. En dat uiterlijk vóór zaterdag 7 mei a.s. Dit 
omwille van een vlotte vergadering. 
Heeft u desondanks nog vragen? 
Belt u dan met Freddie Schutte: 06-54928952. 
Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag op 10 mei!
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Doe ook mee met de Bron-app
De nieuwe app voor De Bron krijgt steeds meer deelnemers! Doe ook 
mee en download de app 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 / profielfoto ect.
• Je eigen groepen kiezen via ‘Ontdek’ ect.

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.

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.

De hoofdbeheerders,
Henk Bosch, Chaïm Hooft, Herman Wierenga
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Van Givt naar doneren via Bron-app
Givt stopt
In de vorige NieuwsBronnen bent u uitvoerig geïnformeerd over de 
introductie van de nieuwe Bron-app. Inmiddels is deze al een tijdje ‘live’ 
en telt de app al 132 leden. De app heeft diverse functies waarmee we 
nu al een beetje vertrouwd zijn geraakt. Eén van de mogelijkheden is 
het digitaal collecteren. Dit type collecte kenden we al via de Givt, maar 
we willen vanwege de Bron-app nu geen twee systemen van digitaal 
collecteren meer in stand houden. Daarom stoppen we per 1 september 
a.s. met Givt en beginnen vanaf heden met digitaal collecteren via de 
Bron-app. Dit is niet alleen handiger, maar ook goedkoper.

Diverse doneermogelijkheden
Tot aan 1 september a.s. kunt u indien gewenst nog wel via Givt geven. 
Maar we hopen dat u vanaf heden steeds meer gebruik gaat maken van 
de nieuwe Bron-app. Trouwens, in alle gevallen blijft het mogelijk om te 
doneren via de collectezakken in de hal van de kerk; of dat u giraal uw 
bijdrage overmaakt; dan wel dat u gebruik maakt van collectebonnen.

Hoe werkt het geven via de Bron-app?
• Onderin de Bron-app vindt u het icoontje ‘geven’. 
• Als u dat aanklikt, dan moet u eerst uw eigen saldo opwaarderen.
• Tik op het blauwe vakje ‘opwaarderen’. 
• U kiest het bedrag waarmee u uw saldo wilt opwaarderen. Net als 

bij het kopen van collectebonnen is het handig om in één keer een 
redelijk bedrag voor de komende periode aan te schaffen. Dat is ook 
voordeliger want het opwaarderen kost 29 cent per keer. Als u dus 
één keer opwaardeert met bijvoorbeeld 50 of 100 euro, dan kost dat 
slechts 29 cent. Maar als u elke week opwaardeert met bijvoorbeeld 
5 euro, dus 52 keer per jaar, dan kost u dat 52 x 29 cent…

• Als u vervolgens uw bank heeft geselecteerd en op het pijltje klikt, 
dan wordt u doorverwezen naar uw eigen bank-app en kunt u uw 
betaling bevestigen. 

• Weer terug in de Bron-app krijgt u de collectes te zien. 
• U kunt met de + en de – aangeven welk bedrag u wilt geven aan 

welke collecte. Of u klikt op ‘bedrag’ en vult dat in. 
• Bent u daarmee klaar, druk dan op ‘geven’. Daarmee is uw bedrag 

gegeven aan de verschillende collecten. En is ook uw saldo met 
hetzelfde bedrag verminderd. 

• Soms is er meer informatie over de betreffende collecte. 
• En mocht u er niet uitkomen, raadpleeg dan iemand van de diaconie, 

of Chaim, Herman of Henk
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Die puntjepuntjegroep… wat is dat toch?
De puntjepuntjegroep is een gespreksgroep in De Bron. De groep kent 
twaalf deelnemers, vooral ouders met kinderen op de basisschool en 
voortgezet onderwijs. Elke eerste maandag van de maand proberen we 
bij elkaar te komen. We spreken kort van tevoren via WhatsApp af wie 
er komt en waar we het over gaan hebben. Niet iedereen kan altijd, 
maar met ook een klein groepje gaat het gewoon door.
Er is een kop koffie of thee en we steken een kaars aan voor onze zorgen 
of uit dankbaarheid. Daarna bespreken we een onderwerp over ons 
geloof in het dagelijks leven.
De laatste keer ging het over manieren van bidden. Voor jezelf, de 
ander, de wereld, om ontferming, met vragen, uit onmacht; stil worden, 
zingen, praten met God en je zorgen uit handen geven; danken... En ook 
wensen en bidden we vaak wat niet gebeurt. Waarom?
De volgende keer is er een ander thema. Wil je ook eens meedoen? 
Info: Mies Verkerk, 06-15494877

Een Chassidisch verhaal:

In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: “Wat verkoopt u hier?”
“Alles wat u maar wilt”, zei de engel.
“O”, zei ik, “echt waar?”.
“Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
nergens meer honger,
een huis voor alle vluchtelingen...”
“Wacht even”, zei de engel, “u begreep me verkeerd.
We verkopen hier geen vruchten, alleen zaden.”
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‘Ja of nee zeggen tegen de ziel’
dinsdag 17 mei 

Enkele jaren geleden werd Renée van Riessen lid van De Bron. We 
kennen haar als lid van de zanggroep en als blokfluitist, maar zij is 
bovendien docent filosofie en schrijver. Als godsdienstfilosoof was ze 
lange tijd verbonden aan de Theologische Universiteit in Kampen (later 
PThU Groningen).

Eén van haar boeken (De ziel opnieuw, 2013) gaat over de vraag welke 
betekenis het begrip ‘ziel’ tegenwoordig nog kan hebben. In religieuze 
taal komen we dit woord veel tegen, vooral in de Psalmen. Denk 
bijvoorbeeld aan de bekende regel ‘Loof de Here, mijn ziel’. Maar is het 
nog wel mogelijk om over onszelf te denken in termen van ‘de ziel’? 
Hebben we een ziel? Of moet je eerder zeggen dat we bezield ‘zijn’? 
Over deze en andere vragen houdt Renée op dinsdag 17 mei een korte 
lezing waarna er veel ruimte is voor vragen en gesprek. Aanvang: 20.00 
uur in De Bron.
U en jij bent van harte uitgenodigd!
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Moederdag

Mama

Mama is het woord
waar het leven mee begint

mama is het woord
dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen

en gaat door alle eeuwen

mama is het woord
waar de mensheid mee begint

mama is een ander woord
voor liefde.

Toon Hermans
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Collecte werelddiaconaat 8 mei

Noodhulp voor de kerk in Gorohiv
Vanuit De Hoeksteen is er al 2,5 jaar contact met de kleine, maar actieve 
gemeente in Gorohiv. In samenwerking met Youth for Christ hebben 
zij een dagcentrum voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Al voor de 
oorlog was het leven voor veel van deze kinderen moeilijk, vanwege 
alcoholverslaafde ouders, armoede en huiselijk geweld. De kerk wil 
graag naar hen omzien en hen zo iets van Gods liefde laten ervaren. 

Noodhulp hard nodig
Op dit moment is echter alles anders, de meeste vrouwen en kinderen 
zijn gevlucht en de kerk vangt momenteel veel vluchtelingen op. 
Zij vluchten van oost naar west en komen met zeer aangrijpende 
oorlogsverhalen aan in Gorohiv. De kerk geeft hen een slaapplek en 
iets te eten en drinken. Zij hebben om hulp gevraagd van de kerken 
in IJsselmuiden, omdat er grote behoefte is aan voeding, kleding, 
brandstof etc. Het zou heel mooi zijn als u wilt helpen om dit mogelijk te 
maken!
Op 8 mei is de werelddiaconaatcollecte bestemd voor noodhulp aan 
deze gemeente in Gorohiv. U kunt doneren middels de app of een 
storting doen op rekening van werkgroep ZWO. 

Collecte binnenlands diaconaat 15 mei
Rond deze datum zal er breed in IJsselmuiden/Kampen gevraagd 
worden om te doneren voor alle Oekraïense vluchtelingen in 
IJsselmuiden e.o. Ze zijn veelal ondergebracht bij gezinnen vanuit de 
gemeente de Dorpskerk en er zijn groepen ondergebracht vanuit de 
contacten die De Hoeksteen heeft. Voor al deze ruim 180 vluchtelingen 
wordt gecollecteerd op deze zondag. Nadere informatie volgt. U kunt 
doneren via de app of storten op rekening van de Diaconie. 

Inventarisatie van vrijwilligers t.b.v. Hulp aan vluchtelingen
De inventarisatie in onze gemeente heeft een behoorlijke lijst van 
mensen opgeleverd die bereid zijn om incidenteel of iets structureler 
te participeren in de hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Als u iets kunt 
doen, dan krijgt u nader bericht.

Arjen van der Vinne
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Vernieuw in ons

Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

    
Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –

dat slaat geen dood meer stuk.

Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,

na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Lied 858
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Hoop doet leven en brengt gebak

Andere jaren konden we als middengroep mijn 
broer Roel nog wel ‘es uitnodigen. Met een 
inleiding over zijn fietstocht naar Santiago de 
Compostella, dan wel over de achtergronden 
van de Matteüs Passion resp. de Johannes 
Passion. Dit jaar zit dat er helaas niet in. Hij 
is ziek (in welke mate is nu nog onduidelijk) 
en hoopt er middels immuuntherapie weer 
bovenop te komen.

Om het mail- en telefoonverkeer over zijn ziekte 
wat in te dammen, heeft hij ervoor gekozen 
om (net als zijn fietsverslagen) zijn ziekte als blog bij te houden op zijn 
website (www.rabosch.nl). De laatste blog wil ik u niet onthouden. 

“De afgelopen week werd ik via dagblad Trouw getroffen door een 
artikel over ‘geluk’. Soms kun je in het leven van iemand de kunst 
afkijken. Dat geldt ook voor levenskunst. In het artikel werd gesteld dat 
je in crisissituaties (misschien wel juist in crisissituaties) diepongelukkig 
kunt zijn, maar tegelijkertijd ook ‘genademomenten’ intens kunt 
beleven. Zulk soort geluk komt niet voort uit een inspanning of streven. 
Het overkomt je gewoon en het is de (levens)kunst om tussen verdriet 
en vreugde of geluk te bewegen, zonder dat één van die twee je volledig 
in de greep krijgt. 

Is dat te leren? Misschien. Maar het zit eerder in bewustwording dan in 
handelingen. Om in mijn eerder gebruikte metafoor te blijven: fietsend 
in de bergen zijn er tijdens de inspannende beklimmingen ook de 
vlakke stukken en kleine afdalingen. Die kun je bewuster proberen te 
ervaren. Vroeger stond er zo mooi op een tegeltje ‘Tel uw zegeningen’. 
Tegenwoordig vragen de mental coaches je om elke dag drie dingen 
te noteren of te benoemen die je blij maken. Dat is nog beter dan de 
tegeltjesboodschap, want het is én tot drie tellen én bewustwording. 
Mijn vrouw en ik hadden afgelopen vrijdag in elk geval één klein 
geluksmoment: de hoop op een effectieve behandeling waren voor ons 
reden voor koffie met gebak!”

Henk Bosch
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Hulp aan Oekraïne
Wat is er al veel gebeurd in de afgelopen weken!

Eerste groep uit Novograd
Aan het begin van de oorlog 
heeft een aantal vrijwilligers van 
De Hoeksteen een jeugdgroep 
met een aantal volwassenen 
aan de grens van Oekraïne 
opgehaald. Deze vluchtelingen 
zijn inmiddels aardig gesetteld 
in de pastorie van de katholieke 
kerk in IJsselmuiden. Samen met 
hen zijn nog vier andere Oekraïners meegekomen, die een plek hebben 
gevonden in de buurt van Wilsum.

Tweede groep uit Novograd
Niet veel later kwam er een 
nieuw verzoek uit Novograd of 
we nog meer mensen vanuit daar 
wilden opvangen. Opnieuw is er 
een bus vertrokken en is er een 
nieuwe groep Oekraïners deze 
kant op gekomen. Zij hebben 
een plek kunnen krijgen op 
twee locaties in Kampen. Ook 
zijn de vrouw en zoon van een 
contactpersoon van Youth for 
Christ naar Nederland gevlucht. 
Zij hebben tijdelijk een plek in 

een gastgezin gekregen. In totaal vangen we nu 62 mensen op.

Verblijf in Nederland
Voor de Oekraïners is het een grote overgang. Maar ze zijn heel 
blij dat ze hier veilig zijn en ervaren veel warmte en betrokkenheid 
vanuit de verschillende kerken. Voor de volwassenen is het echter 
erg ingewikkeld dat de situatie in hun land zo dreigend is, waar ook 
hun mannen en andere dierbaren nog zijn. Met de kinderen gaat 
het naar omstandigheden goed! Zij hebben inmiddels een plek op 
school gekregen. Vanuit allerlei mensen en organisaties zijn spullen 
gesponsord, wordt er in eten voorzien en worden activiteiten gratis 
aangeboden. Dit is fantastisch en helpt enorm in het realiseren van de 
opvang!
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Ook zijn er veel vrijwilligers die zich voor de Oekraïners inzetten. Mocht 
u ook ergens bij willen helpen, dan kunt u contact opnemen via 06-
22176421.

Hulp aan kerken ter plekke
Naast de opvang in Nederland zijn we nog bij twee andere kerken in 
Oekraïne betrokken (Khmelnytskyi en Horoshiv). Beide kerken vangen 
veel vluchtelingen op. Wij hebben voor deze kerken slaapspullen, 
houdbaar eten, verzorgingsproducten en medicijnen ingezameld in 
combinatie met veel gesponsorde spullen. Die zijn daar met groot 
enthousiasme en dankbaarheid ontvangen en gelijk weer uitgedeeld.

De kerk in Gorohiv
Al 2,5 jaar is er contact met de kleine, maar actieve gemeente in 
Gorohiv. Zij hebben een dagcentrum voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen. De kerk vangt momenteel ook veel vluchtelingen op. 
Zij vluchten van oost naar west en komen met zeer aangrijpende 
oorlogsverhalen aan in Gorohiv. De kerk geeft hen een slaapplek en iets 
te eten en drinken. Zij hebben om onze hulp gevraagd, omdat er grote 
behoefte is aan voeding, kleding, brandstof etc. 

Meeleven
We leven intens mee met de mensen in Oekraïne en hopen en bidden 
dat er een einde zal komen aan deze gruwelijke oorlog. Tegelijkertijd zijn 
we dankbaar dat we iets voor de mensen die op ons pad zijn gekomen 
kunnen betekenen. Bedankt voor al jullie steun en jullie gebed!

Kerkwerkgroep ‘Hulp aan Oekraïne’ IJsselmuiden
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Verantwoording collectes maart 2022
Via Givt Kerkcollecten

06 maart  Kerk €   112,25 €    40,50
Bloemengroet €     53,25 €    35,25
Diaconale projecten €     62,25 €    34,90

09 maart Oekraïne €   680,50 €  333,80
13 maart Binnenlandsdiaconaat €   113,75 €    36,15

Kerk €     57,75 €    34,90
Diaconale projecten €     54,25 €    27,50

20 maart Werelddiaconaat €   103,75 €  101,50
Diaconie
Onderhoud kerk

€     27,25
€     28,25

€    23,05
€    36,25

27 maart Diaconie €   112,00 €    32,00
Kerk €     45,00 €    30,25
Onderhoud kerk €     49,00 €    25,00

Via internet bankieren: €   340,00
Oekraïne €   350,00

Via rekening ZWO: Georgië €     25,00
Oekraïne € 1270,00
Oeganda €     25,00
Straatkinderen  
Indonesië €     25,00

Gift:   Kerk €   125,00
Diaconie €   125,00

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer
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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 (106) verschijnt op vrijdag 20 mei 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 14 mei 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 

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

Sören Kierkegaard



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.

Maria door de straat
In Malaga (Spanje) wordt het Mariabeeld na de Heilige Week 
teruggebracht naar de kerk.

Nelleke Beimers


