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Column
Gemeenteberaad van De Bron: 10 mei 2022… Deze 
datum bracht me bij 10 mei 1940. Ons land werd 
binnengevallen door de Duitse bezetter en enkele 
dagen later volgde het bombardement van Rotterdam. 
We dachten: in Europa komt er nooit meer een oorlog. 
Maar dat gebeurde wél. De Oekraïne werd dit voorjaar, 82 jaar later, 
binnengevallen door Rusland.

Het komt voor velen allemaal weer heel dichtbij en tegelijk is deze 
oorlog niet meer het eerste nieuwsitem van het 8-uur-journaal. 
Inmiddels gebeuren er weer andere dingen, ook in andere landen en 
soms dichtbij zoals in Alblasserdam. Een verwarde man zaaide dood en 
verderf in een zorgboerderij en in diezelfde plaats kwamen twee jonge 
vrouwen om bij een auto-ongeluk.

In de kerkdienst aldaar werden deze overledenen herdacht en de 
dominee daar zei iets heel goeds vond ik. Namelijk dat wij in de kerk ons 
richten op het woord van God, maar dat in dat woord van God ook vaak 
een weerwoord te vinden is. Ik geef hiervan een paar voorbeelden: ‘Gij 
zult niet doden’, of ‘Heb uw naaste lief als uzelf’, of ‘Houd voor, zover 
het van u afhangt, vrede met alle mensen’. Het grootste weerwoord 
van God tegen de dood is Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane 
Heer, naar wie wij ons noemen: christenen…

Deze weerwoorden vormen niet het pasklare antwoord op een wereld 
vol geweld, maar bieden ons wel een hoopvol perspectief. Iets om mee 
te leven, een moreel kompas, en… om mee te kunnen sterven. De dood 
is het laatste niet.

Een beetje zware kost? Ja, dat is ook wel zo. Maar ten diepste gaat het 
hierover in de kerk en is dit waarom we kerk zijn. Om deze hoop levend 
te houden en om met dit weerwoord te leven.

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 22 mei

09.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Lector Berdien Woldring
Kinderkring Annemarie van de Beek en Gertine Junte
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Donderdag 26 mei: viering Hemelvaartsdag

09.30 uur ds. R. Roukema, Zwolle
Lector Annet Jansen
1e Collecte Kerk
2e Collecte Publiciteit
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 29 mei

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Aly Brug
Kinderkring Myra en Margreet van Loo
1e Collecte Kerk
2e Collecte Protestantse kerk/jongeren
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 5 juni, Pinksteren 

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Gertine Junte
Kinderkring Henrieke Selles en Imke Vrieswijk
1e Collecte KerkInActie/zending
2e Collecte Eredienst
3e Collecte Diaconale projecten
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden

Laten we, voor zover we op de hoogte zijn van elkaars wel en wee, 
meeleven. Daarin zijn de mensen van De Bron sterk.

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:
• 01 mei naar mw. A. van Dijk-Bastiaan, Veenstraat 8
• 08 mei naar mw. F. van der Scheer-Kootstra, Trekvaart 77
• 15 mei naar dhr. B. Waterham, Boterbloem 5

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
In deze prachtige voorjaarstijd zijn er jarige gemeenteleden te 
begroeten: 
• mw. J. Wienen-van de Streek, Trekvaart 75, 8271 AB, 22mei
• dhr. A.C. Hazelhoff, Groenendael 221, 8271 EM, 22 mei
• dhr. L.J. Wierda, Gentiaan 26, 8271 DS, 28 mei
• mw. H. Beens-Koster, Tuinfluiter 15, 8271 HJ, 30 mei
• mw. B.E. de Zeeuw-van der Jagt, Zandbergstraat 1 E, 8271 VG, 8 juni
• mw. G. van de Vegte-Wienen, Zandbergstraat 1G, 8271 VG, 10 juni
• mw. G.N. van Vreeswijk-Hogeveen, Vermuydenstraat 84, 8265 WJ, 

Kampen, 10 juni
Als gemeente wensen we hen een gezellige en gezegende dag toe 
temidden van familie en vrienden.

Uit de Psalmen (91: 11):
Hij vertrouwt je toe aan
zijn engelen, die over je

 waken waar je ook gaat.

Kerkelijke stand
Verhuisd
• dhr. G. de Graaf en mw. J.L. de Graaf-Wolfsen, Sangerslaan 2 in 

IJsselmuiden, naar Groenendael 208a, 8271 EL IJsselmuiden
Vertrokken
Naar de Protestantse gemeente in Kampen:
• mw. C.W. Prins, Burg. van Engelenweg 1 in IJsselmuiden. Haar nieuwe 

adres is Voorstraat 96, 8261 HT Kampen
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Van jullie predikante
We hebben met drie prachtige vakantieweken in Spanje het pre-
pensioen van Anne gemarkeerd. We zijn dankbaar voor deze tijd. Ik 
schrijf maar pre-pensioen, want per half juni mag hij aan de slag gaan 
als geestelijk verzorger in de Isalaklinieken voor 16-20 uur per week. 
Hij vindt het fijn om dit te kunnen gaan doen. Nu na 21 jaar: op de fiets 
naar het werk toe!
In de kerk volgt het altijd bezige staartje na Pasen: van alle taakgroepen 
de laatste twee vergaderingen voor de vakantie. De doopviering op 
29 mei, de Pinksterviering de week erna en de overstapviering eind 
juni. Dat kan nu allemaal weer ‘live’. Het gewone drukke leven met 
alle sociale verplichtingen neemt weer zijn loop. Jullie herkennen het 
allemaal. Het is mooi en het is soms veel. In ons land is het al weken 
prachtig weer. We genieten ervan. En tegelijk: wat is het droog! Dat 
baart ook zorgen, zeker voor degenen die van regen afhankelijk zijn 
voor hun inkomen. Ik zie uit naar de ontmoeting met jullie na deze 
vakantieweken! 
ds. Nelleke Beimers

’n Bakkie in De Bron
Op een doordeweekse dag even 
binnenlopen voor koffie of thee, voor 
gezelligheid, even een praatje maken, 
een luisterend oor zijn, om een kaarsje 
aan te steken… dat kan weer op 
woensdag 25 mei a.s. van 9.30 tot 11.00 
uur in de hal van de kerk. Van harte welkom!
Voor info: Mies Verkerk, tel. 038 34 47 673 of 06 154 94 8 77

Vrijwilligersavond
Op donderdag 16 juni a.s. is er van 18 tot 21 uur een vrijwilligersavond 
met een hapje en een drankje.
Daarmee wil de kerkenraad ALLE kleine en grote vrijwilligers bedanken 
voor hun werk.
Houd deze avond dus al vast vrij. Nader bericht volgt.
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Sleutels naar vrijheid
Grote sleutels aan een oranje lint dat versleet aan de tijd. Ze hingen 
aan een spijker in de muur, boven het bed van mijn ouders. Als kind 
keek ik er vaak naar. Zonder te snappen waar het voor stond. Toen 
was het lintje nog bijna nieuw. Die sleutels, ze boeiden me mateloos. 
Later kwam ik er meer over aan de weet. Onlangs mocht ik daarover 
vertellen. Over hoe 54 mensen in juni 1944 werden bevrijd. Een 
onmogelijke mogelijkheid. En over verzet van toen. Dat ons leert dat 
‘vrijheid’ inclusief is. Dat het altijd ook de vrijheid van de ander(en) 
omvat. En dat je dit woord dus niet moet gebruiken waar het in feite 
gaat over strikt-persoonlijk eigenbelang. Zie ook de website van De Bron 
voor meer informatie.
Joke Scheepstra

Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden 
Op de dinsdagen 14 juni en 30 augustus zijn er om 19.30 uur 
informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping 
voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, bestemd voor 
iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Belangstellenden 
mogen ook op 24 mei a.s. meelopen met de cursus om te proeven of ze 
die zouden willen volgen. U bent toeschouwer bij de gewone les; er is 
dus geen aangepast programma voor de belangstellenden. Het aantal 
plaatsen op 24 mei is beperkt. Daarom het verzoek om u vóór 22 mei op 
te geven via kjcoenen@gmail.com De informatie en de lessen worden 
gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. 
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Doopdienst 29 mei

We hopen op zondag 29 mei a.s. maar liefst drie kinderen in ons midden 
te dopen!
We verwelkomen in onze kerk:
• Mosi James Huisman, geboren 29 augustus 2021, zoon van Stephan 

en Jacolien Huisman, Groenendael 75
• Louise Desi Suze Lokhorst, geboren 15 december 2021, dochter van 

DirkJan en Fanny Lokhorst, Graafschap 11, Kampen
• Berendje Roelina Woldring, roepnaam Alda, geboren 25 februari 

2022, dochter van Berdien en Harmen Woldring, Noorderrandweg 7.

Allen van harte welkom bij dit doopfeest. Ook is er deze zondag een 
‘terugblik met doopjurken’ in onze kerk. Maar liefst twintig doopjurken 
zullen her en der te bewonderen zijn. 

De reacties op onze oproep om uw doopjurk te laten zien zijn 
overweldigend. Fantastisch! Wilt u die
(graag op een kleerhanger) op woensdag 25 mei om 19.30 uur in De 
Bron brengen? Als dit niet lukt, dan graag contact opnemen met Hetty 
van Hulsentop, h.vanhulsentop@hetnet.nl of telefoon/whatsapp 06-
30299001. En wilt u ook op een A4-tje het verhaal over de doopjurk 
zetten? Bijvoorbeeld wie er in deze doopjurk is/zijn gedoopt, wie 
eventueel de doopjurk heeft gemaakt enz. 
We kijken uit naar een mooie rij met doopjurken in De Bron met ieder 
een eigen verhaal!
Namens de taakgroep Eredienst, Hetty van Hulsentop

Pinksteren
De Pinksterdienst van zondag 5 juni wordt voorbereid in samenwerking 
met leden van ‘de Groene Bron’. Het thema is: de vruchten van de 
Geest!
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Pinksteren

Kom, heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.
Bernardus van Clairvaux



Werelddiaconaatcollecte op 
eerste pinksterdag 5 juni 
Bijbel brengt arme boeren in actie in 
Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven 
al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal 
worden. Met een ambitieus Bijbel- en landbouwprogramma lukt het 
een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen 
families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen 
bijbelverhalen die hen inspireren 
om niet bij de pakken neer 
te zitten, maar om in actie te 
komen. Daarna leren ze hoe 
je compost maakt voor een 
vruchtbare bodem, moestuinen 
aanlegt en water beter 
vasthoudt. En hoe je samen 
een spaargroep vormt en een 
bedrijf opzet. Het programma 
is succesvol: door betere 
landbouwmethoden verhogen 
de boeren hun voedselopbrengst 
en is er meer geld voor 
investeringen, onderwijs en 
gezondheidszorg.
Vader Shabangu begon na 
de training een moestuin en 
verkoopt nu ook schoorstenen. 
Die gebruiken mensen als afvoer 
van hun oven. Zoon Mnqobi (8) 

vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en 
besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk of doneer op 
de rekening van de ZWO.
De werkgroep ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan!
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren 
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Collecte binnenlands diaconaat
voor de in IJsselmuiden en Kampen aanwezige Oekraïense 
vluchtelingen

Op zondag 15 mei is de opbrengst van de eerste collecte bestemd 
voor de ruim 263 Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in 
Kampen en IJsselmuiden aanwezig zijn. Ook de opbrengst van de 
projectencollecte van 22 en 29 mei zijn bestemd voor dit doel. Wat zijn 
de ontwikkelingen op dit moment?

Op 12 mei vond er opnieuw een overkoepelend interkerkelijk overleg 
plaats waarbij bijna alle kerken vertegenwoordigd waren. Zo blijkt 
ondertussen het leefgeld voor de verschillende vluchtelingen geregeld 
te worden. De meeste mensen hebben daarnaast ook een BSN-
nummer, een bankpas of ‘moneycard’ en kunnen daardoor beter in hun 
levensonderhoud voorzien. Er is ook noodzaak gebleken om de groepen 
rondom de Dorpskerk intensiever te laten samenwerken met de 
groepen rondom De Hoeksteen. Er is namelijk een gezamenlijk belang 
om richting gemeente/overheid te onderhandelen over toezeggingen 
over financiering en onderdak. De opvanglocaties zijn deels permanent 
en deels tijdelijk. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden. 

Als gemeente van De Bron zijn wij betrokken. We hebben kunnen 
aangeven in hoeverre we persoonlijk een bijdrage kunnen leveren. Als 
er een hulpvraag komt, dan krijgt u dat via Liselotte Schutte te horen. 
Als u nog nadrukkelijker en directer betrokken wilt zijn bij de activiteiten 
(bijv. het brengen en halen van vluchtelingen naar de huisarts of 
goederenhulp), dan graag uw 06-nummer doorgeven aan Liselotte 
Schutte (liselotteschutte@gmail.com).Daarmee komt u terecht in de 
grote whats-app-groep, zodat u direct kunt reageren op verzoeken om 
hulp. Vele werkgroepen zijn al voldoende gevuld. Het aanbieden van 
hulpgoederen aan Oekraïense vluchtelingen werkt het beste als ze dit 
zelf aangeven.

Voedseltransport naar de kerk in Gorohiv
Op zondag 8 mei jl. is er gecollecteerd voor een 
voedseltransport naar Oekraïne. Op 13 mei zijn 
Elise Westerveld en haar man vertrokken met een 
bus vol met houdbaar voedsel en persoonlijke 
hygiëneproducten.
Bij aankomst wordt alles overgeladen worden in 
auto’s voor verdere verspreiding. Vanuit De Bron 
is alles bekostigd. Alle gevers hartelijk dank!
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Van de preses

Vorig jaar mei waren we tijdens het gemeenteberaad 
digitaal verbonden. Fijn dat we het onlangs weer in de 
kerk konden houden. Laten we hopen en vooral bidden 
dat we deze periode nu definitief achter ons kunnen 
laten. De huidige periode na corona brengt blijvende veranderingen, 
zoals het uitzenden van de vieringen in beeld en geluid, het digitaal 
collecteren en als dat nodig is, digitaal vergaderen. Het bezoeken van 
gemeenteleden doen we weer zoals we gewend waren. En uitvaarten 
ook zonder beperkingen. 
Binnen de kerkenraad leefde de vraag: hoe zal het worden na corona? 
Komen gemeenteleden weer fysiek terug in de kerk en hoe zal de 
verbondenheid met De Bron zijn? Wat opvalt is dat mensen elkaar 
opzoeken, omdat ze elkaar nodig hebben. Mensen willen elkaar nabij 
zijn. Dat geldt ook voor De Bron.

Vooruit kijken! We willen leven vanuit dé Bron en deel uitmaken 
van de wereldwijde en eeuwenoude christelijke kerkgemeenschap. 
Geïnspireerd door de Bijbel, het verhaal van God met mensen. Een 
veelkleurige, gastvrije gemeenschap. We stimuleren dat iedereen, voor 
zover mogelijk, actief betrokken is. Dat betekent dat we elkaar actief 
moeten opzoeken en verantwoordelijkheid moeten nemen. Willen wij 
een kerk zijn die opgemerkt wordt door onze omgeving, dan betekent 
dit dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt, initiatief neemt. 

We leven in een snel veranderende wereld, jouw wereld, onze wereld. 
Een wereld die om veel van jouw en onze aandacht vraagt. Aandacht 
om hulp, aandacht om gehoor, aandacht om medeleven, aandacht om 
actie, aandacht om financiële ondersteuning. Het vraagt dus iets van 
jou. En als we dat samen doen als De Bron, dan wordt het ‘ons’.
Het punt jongeren en jongvolwassen vraagt extra aandacht. Willen we 
jongeren blijvend betrokken houden binnen de kerk, dan vraagt dat veel 
inzet en wellicht anders denken.
Er wordt veel aandacht van ons gevraagd, maar laten we aandacht 
houden op wat ons bindt in het licht van Christus. De komende tijd zal 
ook een tijd zijn met veranderingen, maar die gaan we met vertrouwen 
tegemoet.

Freddie Schutte
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Spirituele fietstocht
Op donderdagavond 9 juni organiseert de middengroep een spirituele 
fietstocht. We verzamelen vanaf 18.45 uur bij De Bron en vertrekken 
om 19.00 uur voor een rustige fietstocht door de natuurrijke omgeving 
van Kampen-IJsselmuiden. Het is de bedoeling dat we om circa 21.00 
uur terug zijn. Graag zelf koffie of thee meenemen voor een bakkie 
onderweg. Iedereen is welkom! Opgave is niet nodig.

U zult nu wel zeggen: maar wat is nou in feite het spirituele eraan…? 
Welnu, we stoppen onderweg een zestal keren om te luisteren naar een 
stukje muziek, proza of poëzie. Daarvoor kunt u zelf suggesties doen. 
Het gaat om iets dat u graag aan een ander wilt laten horen omdat 
u het persoonlijk erg mooi vindt, erg treft, inspireert of bemoedigt. 
Denk aan een koraal van Bach, een lied van Stef Bos, een stukje proza 
van Huub Oosterhuis, een gedicht van Willem Barnard. Maar het mag 
uiteraard iets moderners zijn, hiphop of beat. Dat ligt helemaal aan jou. 
Maar we horen uiteraard wel graag een korte toelichting van jou ter 
plekke. Je suggestie kun je vóór 1 juni mailen naar henk.bosch@hetnet.
nl Bij een teveel aan suggesties maakt de middengroep een selectie. We 
zijn benieuwd! Nadere informatie bij Henk Bosch, tel. 06 189 57 627 of 
038 33 20 722. 
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Op weg naar 200 Bron-app’ers
De nieuwe app voor De Bron krijgt steeds meer deelnemers: eerst 100, 
toen 150 en nu óp naar de 200! 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, jouw profielfoto 

etc) 
• Je eigen groepen kiezen via ‘Ontdek’
• Etc
Heb je vragen? Neem dan contact op met de onderstaande 
hoofdbeheerders.

Henk Bosch, Chaïm Hooft, Herman Wierenga
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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 (107) verschijnt op vrijdag 10 juni 2022. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 4 juni 2022 (vóór 12.00 uur) 
inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, 
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl

Bezoek de website www.debronijsselmuiden.nl

Download De Bron app via Google Play of App Store en doe mee!

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

Verantwoording collectes april 2022
Via Givt Kerkcollecten

03 april Kerk €     75,50 €    57,85
Diaconie €     38,00 €    46,15
Onderhoud kerk €     32,00 €    40,95

10 april Kerk €     68,75 €    13,90
ZWO €     39,25 €    34,75
Diaconale projecten €     42,25 €    10,95

14 april Diaconie €     56,25 €    20,15
17 april Werelddiaconaat €   156,00 €    78,60

Vorming en Toerusting 
Diaconale projecten

€     56,75
€     52,25

€    70,25
€    72,45

24 april Kerk €     76,75 €    40,40
Middengroep €     41,75 €    40,25
Onderhoud kerk €     40,25 €    20,15

Via internet bankieren: €     55,50
Via rekening ZWO: €     00,00

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.

Geen kerkscheuring
Een kerkscheuring is nooit fijn. Sommige kerken doen er daarom 
alles aan om dit te voorkomen, zoals hier in Briquenay in de Franse 
Ardennen.

Mies Verkerk


