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Column
“Heer raak mij aan met uw adem”

Eén van de mooiste liederen uit het Liedboek vind ik 695.
Een ingetogen melodie en een tekst die even eenvoudig 
als veelzeggend is. De Geest van God die aanraakt, aanreikt, 
aanwijst, zicht geeft op waarheid, heelt, ziet, aanvuurt, twijfel bant, 
doorstraalt, ogen opent, een vergezicht geeft, draagt en zegent. De 
Finse dichteres Pia Perkiö schreef het in het bijzonder voor jonge 
mensen die op zoek zijn naar zingeving in hun leven. Ik herken dat in 
zoverre dat dit een lied is dat richting geeft, dat mij toewendt naar de 
ander. Welk couplet of woord spreekt u/jou het meest aan? Iets om in 
stilte te overdenken of even met elkaar aan de maaltijd te bespreken!

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 

Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 

Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 

Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 12 juni

09.30 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Lector Fred Flentge
Kinderkring Dianne van de Berg en Henk Rigterink
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 19 juni

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ingrid van den Berg
Kinderkring Jacquelien Barneveld en Marijke de Vries
1e Collecte KerkInActie/binnenlands diaconaat
2e Collecte Jeugd/jongeren
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 26 juni, viering Heilig Avondmaal

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Wil Reenders
Kinderkring Rosanne de Jonge en Veronique Brink
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 3 juli

09.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle
Lector nb
Kinderkring nb
1e Collecte KerkInActie/werelddiaconaat
2e Collecte Pastoraat
3e Collecte Diaconale projecten
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Leven is meeleven

Dank
Lieve mensen uit De Bron, wat hebben wij ons tijdens de ziekte van 
Roelof gesteund gevoeld vanuit De Bron. Het medeleven, in welke vorm 
dan ook, was hartverwarmend en overweldigend! Het is onmogelijk 
ieder persoonlijk te bedanken. Toch in het bijzonder dank aan de 
mensen die nauw betrokken zijn geweest. Samen hebben we een mooie 
en warme afscheidsdienst voor kunnen bereiden. Met velen hebben 
we Roelof liefdevol kunnen gedenken. Dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. De lege plek en het gemis zijn zo voelbaar. Jullie 
betrokkenheid, ook na zijn overlijden, verzacht ons verdriet en vergroot 
de moed om verder te gaan.
Lieve groet van Tini Landman, kinderen en kleinkinderen

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:
• 22 mei naar mw. M. ter Burg-Stolte, Vijverhof 84, Kampen
• 29 mei naar mw. J. Wienen-van der Streek, Trekvaart 75
• 05 juni naar mw. N. Beimers, Voorsterweg 77b, Zwolle

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Van harte gefeliciteerd namens De Bron:
• mw. H. Tolner-Renkema, Vijverhof 123, 8265 GJ Kampen, 16 juni
• dhr. A. Kok, Noorddiepweg 4, 8267 AM Kampen, 19 juni
• mw. J. Wolfsen, Gentiaan 14, 8271 DS, 24 juni
• mw. H. Tavenier-Broekema, Toon Slurinkhof 71, 8264 DH, Kampen, 
 26 juni
• dhr. H. Aanstoot, Laanzicht 65, 8271 JZ,  1 juli
• dhr. A. van Putten, Kerspelstraat 23, 8271 TH, 1 juli

We wensen hen een fijne dag toe en veel zegen voor de toekomst.

Uit de Psalmen (43: 3a):
Zend Uw licht en Uw waarheid,

laten zij mij geleiden.

’n Bakkie in De Bron
Op donderdag 30 juni a.s. is er van 10.00 tot 
11.30 uur weer ’n bakkie in De Bron. Let op: dit 
is op een andere dag en tijd dan gewoonlijk. 
Niettemin: op een doordeweekse dag even 
de kerk binnenlopen voor koffie of thee, voor 
gezelligheid, even een praatje maken, 
een luisterend oor zijn, om een kaarsje aan te steken… 
Van harte welkom!
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Van jullie predikante
Als u/jij dit leest is het Pinksteren geweest. De taakgroepen hebben zo’n 
beetje hun laatste vergaderingen, het seizoen wordt afgesloten. Tegelijk 
zijn we op zoek naar nieuwe mensen voor de komende vacatures. 
Gelukkig lukt het ons elk jaar om die weer gevuld te krijgen. Iets om 
heel blij mee te zijn. Het wordt zomer en dit jaar gaan ook velen van 
jullie weer op pad. Het kan weer! In De Bron gaan we dat ook merken. 
Ieder die al in juni op pad gaat: een mooie tijd gewenst!
Op donderdag 16 juni a.s. houden we eerst nog onze vrijwilligersavond. 
Elders in dit kerkblad lees je hier meer over. Ik hoop dan velen van jullie 
te ontmoeten en zie ernaar uit!

Met een hartelijke groet,
ds. Nelleke Beimers

In memoriam Roelof Landman
geboren 12 november 1952 - overleden 13 mei 2022

Roelof: de vader en grootvader
Vijf kinderen en hun vijf partners; twaalf 
kleinkinderen. Een vader die altijd klaarstond, 
wilde bijspringen en praktische hulp verlenen. 
En die samen met Tini graag oppaste. Een 
zorgzame vader en heel trotse opa. Pater 
familias.

Roelof: de man
Trouwe en liefdevolle man van Tini. Op de dag 
van zijn begrafenis waren ze 44 jaar getrouwd. 
Een liefde die gegroeid en gerijpt is. Dezelfde 
tekst als bij hun huwelijk klonk ook bij de 
dankdienst bij zijn afscheid: ‘Verblijdt u in de hoop, wees geduldig in 
de verdrukking, volhardt in gebed’, Romeinen 12 vers 12. Een tekst die 
steeds meer waar werd en geleefd werd.
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Roelof: de koster
Een koster bij wie alles kon. Gedreven, spontaan, perfectionistisch, 
sociaal, onzeker. Vaak op zoek naar bevestiging. “Doe ik het goed?” 
Tijdens zijn kosterschap vond de verbouwing van de kerk plaats en de 
vernieuwing van de tuin. Tijdens zijn kosterschap: corona. 
Roelof maakte samen met Wouter Klaassens de plaatsingsschema’s, zag 
toe op hygiëne, ging heel zorgvuldig met de regels om. En belde oudere 
gemeenteleden met hun verjaardag.

Roelof: een gelovig mens
Opgevoed in de gereformeerde Bondskerk maakte hij tijdens zijn leven 
een verandering door in zijn geloofsleven. Minder regels, meer beleving. 
Kerkmuren boeiden hem niet meer. Zijn open houding maakte dat hij 
zich ook geestelijk goed kon thuisvoelen in De Bron. ‘Een toekomst 
vol van hoop’ werd zijn lievelingslied en gaf hem hoop en perspectief 
tijdens zijn ziekte. Het was een heel moeilijke en ook heel rijke tijd. Niet 
‘verdrietig maar dankbaar’ stond op de rouwkaart, maar ‘verdrietig en 
dankbaar’. Het was allebei en tegelijk waar.

We zullen hem erg missen in onze kerkgemeenschap. En we zijn blij dat 
Tini hem in september opvolgt. Roelof zelf was daar ook heel dankbaar 
voor. Boven de kaart stond:

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
Die mij bij zult staan.”

Dat deze woorden ook Tini, de kinderen en kleinkinderen en ieder die 
hem missen zal, tot steun zullen zijn.

ds. Nelleke Beimers



8

Vrijwilligersavond 16 juni
Welkom!!!
Je levert een bijdrage aan de zondagse viering, je harkt de tuin aan, je 
verzorgt de bloemengroet, bent lid van een werkgroep of commissie etc 
etc. Er zijn namelijk erg veel werkzaamheden, klein of groot, die door de 
Bronvrijwilligers in, bij, op, onder en voor de kerk worden verzorgd. Heel 
fijn. En belangrijk. 

Bedankt!
De kerkenraad wil daarom ALLE vrijwilligers hiervoor bedanken door 
middel van een vrijwilligersavond met een hap en een drankje. 
ALLE vrijwilligers worden hiervoor dan ook uitgenodigd op 
donderdagavond 16 juni a.s. van tegen zessen (18.00 uur) tot uiterlijk 
21.00 uur.

Opgave
Om duurzaam om te gaan met de catering verzoeken we jou wél om je 
op te geven. Dat kan tot en met zondag 12 juni a.s. bij de organiserende 
middengroep, Henk Bosch, via mail henk.bosch@hetnet.nl Eventueel 
kan het ook telefonisch via 06 18 95 76 27. Je kunt hierbij ook je wensen 
t.a.v. de catering opgeven vanwege een dieet of… (nou ja, vul maar in). 
We zullen dan proberen om hier rekening mee te houden. Wij hopen 
van je te horen.

Brrrrr…
Nog even een praktische tip. In principe wordt deze avond buiten 
gehouden in de tuin, onder partytenten, zonder heaters. Dus trek bij 
echt koud weer wat warms aan. Overigens is het ook mogelijk om 
gebruik te maken van de hal van de kerk. Maar ja, een bbq (ook al is ie 
bescheiden van aard) hoort eigenlijk buiten… Toch? 
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De Groene Bron
Suggestiebord 
Op Pinksterzondag presenteerde de werkgroep Groene Bron het 
'groene suggestiebord'. Hierop kunt u uw groene en duurzame tips en 
suggesties aan ons kwijt. Als werkgroep gaan we er dan in het nieuwe 
seizoen mee aan de slag. U kunt uw groene suggesties ook kwijt bij één 
van de werkgroepleden of mailen naar Jaap Verkerk: jverkerk@ziggo.nl

Minibieb
Misschien hebt u hem al gezien: de hoge witte kast in 
de Tamboerijn. Onze gloednieuwe mini-bibliotheek, 
de minibieb, waar intussen al diverse boeken en 
tijdschriften zijn ingebracht. Kijk er gerust eens tussen. U 
kunt er boeken ruilen, lenen/meenemen en/of doneren. 
Voor elk wat wils dus! 
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Van de preses
Op woensdag 18 mei jl. hebben we afscheid genomen 
van Roelof Landman, onze koster, elf jaar lang. Nelleke 
typeerde hem als aandachtsvol en behulpzaam, trouw en 
betrokken. Iemand met ondernemingszin, met humor, 
enthousiast liefdevol. En bovenal typeerde hem zijn 
geloof. Nelleke bracht dit terug naar de trouwtekst van Tini en Roelof 
met de kernwoorden ‘hoopvol, geduldig en volhardend’. 
Fred Flentge bevestigde deze kwaliteiten en vooral Roelofs 
betrokkenheid met voorbeelden van hun whatsapp-berichtjes. ‘Zijn 
de deurmatten al binnen die besteld zijn? Denk je aan het strijken 
en uithangen van de vlag? Zou ik het gemeenteberaad nog digitaal 
kunnen bijwonen?’ Fred typeerde Roelof met de woorden: Bij een goed 
gastheer is het goed toeven. We verliezen in Roelof een fijne koster, 
maar bovenal een fijn mens. We nemen zijn typerende kwaliteiten mee. 
Het is wel bijzonder dat Tini nu de functie van koster gaat invullen. En 
daar zijn we erg blij mee. 

Pinksteren had het thema ‘Duurzaamheid’. De werkgroep Groene Bron 
en de taakgroep Eredienst hebben invulling gegeven aan het thema 
‘Vruchten van de Geest’. Het is nu aan ons om hieraan invulling te geven 
in ons dagelijks leven. De zomer staat voor de deur, dus genoeg reden 
om hier actief mee aan het werk te gaan. Ik ben benieuwd wat dit ons 
zal opleveren.

Het is ook weer de tijd van de uitslagen van examens. Veelal betreft het 
onze jongeren, maar ook veel volwassenen die een opleiding volgen. Ik 
hoop dat iedereen dit met succes kan afronden. 

Doe je kinderkring, werk je in de tuin van de kerk of verzorg je 
de bloemengroet. Voor al deze soorten van inzet willen we je als 
kerkenraad graag bedanken. Daarom organiseren we op donderdag 16 
juni a.s. een vrijwilligersavond. Zie voor meer informatie verderop in 
deze NieuwsBron. 

Freddie Schutte
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Vanuit de kinderkring
Overstapdienst
De jaarlijkse overstapdienst van kinderen van groep 8 naar de 
middelbare school gaat dit jaar niet door. Er is namelijk maar eén 
overstapper en dat is Jeroen van de Kamp, Bisschopswetering 73. 
En om nou in je eentje in de belangstelling te staan… In overleg met 
Jeroen hebben we afgesproken dat hij de dopper (drinkfles) krijgt en we 
wensen hem een heel goede start op de middelbare school!
Zo het nu lijkt is er volgend jaar wel een grote groep overstappers.

Uitje!
Het eerstvolgende uitje van de kinderkring is op zondag 26 juni a.s. om 
11.00 uur, na de kerkdienst dus. We gaan dan naar de alpacaboerderij 
van Bert en Erna Palland!
Opgave bij Henk Rigterink: 06 51 23 99 64.
Kom en doe mee! Dan sluiten we samen het seizoen gezellig af.

Een hartelijke groet van de leiding van de kinderkring
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Hulp voor mensen zonder 
papieren
Collecte Diaconaat 26 juni en 
projectencollecte 5 en 19 juni 

In Nederland verblijven enkele 
tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning en geldige 
papieren. Zij hebben nauwelijks 
rechten en leven vaak onder 
moeilijke omstandigheden. 
Ze mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale 
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals 
de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis 
in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, 
advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme 
maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch 
probleem is.
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in 
de collecte of maak uw bijdrage over op rekening van de diaconie.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank!
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Gezelligheid gezocht!
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Marrie Beens. Ik ben 68 
jaar en geboren in Genemuiden. Voorheen was ik lid van De Bron en 
woonde aan de Blexterstraat. Sinds vier jaar woon ik in De Vijverhof 
te Kampen, in het gedeelte van Philadelphia. Ik ben nu een jaar met 
pensioen en geniet volop van mijn vrije tijd. O ja, mijn eigenschappen: ik 
ben een lieve, zachtaardige vrouw, en ik houd van gezelligheid en ben in 
voor een grapje. Verder mag ik graag wat aanrommelen op mijn kamer, 
en er is op de afdeling altijd wel een activiteit waaraan ik mee kan doen. 
Maar toch… mis ik een stukje verbinding met de buitenwereld. Daarom 
ben ik op zoek naar een vrijwilliger die mij één keer in de maand (of 
naar eigen invulling) op komt halen voor een kopje koffie en een gezellig 
praatje… Hopelijk zie ik je binnenkort! 
Mijn telefoonnummer is 06 15 28 77 48.

Met een hartelijke groet,
Marrie Beens
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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 (108) verschijnt op vrijdag 8 juli 2022, en beslaat 
deze keer zes zondagen. Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 
2 juli 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!

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

De Pinksterduiven vliegen uit



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.

Kruistocht?
Onlangs liep Lammy Koers het laatste stuk van de pelgrimstocht naar 
het Spaanse Santiago de Compostella. Een zware kruistocht? Wel pittig, 
maar ze vond het jammer dat het op een gegeven moment afgelopen 
was…


