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Column
Waar leven is, is geluk

Deze titel is niet van mezelf, maar van de benedictijner 
monnik Anselm Grün. In zijn ‘Boek van levenskunst’ geeft 
hij de lezer vanuit de spiritualiteit van de Benedictijnen een 
aantal levenslessen mee. Het gaat over leven in balans, verbonden zijn 
met de aarde en gericht zijn op God. Met aandacht leven, letten op 
wat echt kostbaar en waardevol is en je leven op waarde schatten. Het 
gaat over tijd nemen voor jezelf en over leven in het nu en je daaraan 
wijden. Over vertrouwen, loslaten wat voorbij is en je beperkingen 
accepteren. Over bidden en over zoeken naar Gods bedoeling in je 
leven. Ik citeer een stukje:
“Als je gelukkig wilt zijn – leef, zo eenvoudig is levenskunst. En het 
klopt: geluk kun je niet direct nastreven, net zomin als blijdschap. Wie 
gelukkig wil zijn, moet zich richten op het leven met al zijn ups en 
downs. Geluk is een manifestatie van een welbesteed leven. Als ik met 
hart en ziel leef, als ik echt deelneem aan het leven, dan zal ik in mijn 
vitaliteit ook mijn geluk ervaren. Het geluk laat zich niet vasthouden, 
net zomin als het leven. Het leven stroomt altijd verder. Soms stroomt 
het door donkere dalen, soms wordt het een waterval. Ook verdriet 
is leven. En zo kan in alles ook een voorgevoel van geluk zijn, in het 
verdriet dat me opent voor mijn medemens, in de blijdschap die ik met 
anderen deel, in de inspanning die ik verricht als ik een bergtop beklim, 
in de ontspanning als ik zwem in zee. Overal waar werkelijk leven is, is 
ook een beetje geluk. Maar net zomin als ik het leven van buitenaf kan 
bekijken en analyseren, net zomin kan geluk beschouwd worden als iets 
objectiefs. Het doet zich voor bij de mens die leeft, die vitaal is en met 
hart en ziel deelneemt aan het leven.”

Ik wens u en jullie allemaal een goede en zo mogelijk ontspannen 
zomerperiode toe!

ds. Nelleke Beimers
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Zondag 10 juli 

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Henny Snel
Kinderkring Rosanne de Jonge en Gertine Junte
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 17 juli

09.30 uur ds. C. Aalbersberg-van Loon, Emmeloord
Lector Fred Flentge
Kinderkring Marijke de Vries (alle groepen)
1e Collecte Kerk
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 24 juli 

09.30 uur ds. G.L. Keijzer, Kampen
Lector Atty Westerink
Kinderkring Myra Holwerda (alle groepen)
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Website en communicatie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw
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Zondag 31 juli

09.30 uur ds. P.M.J. Hoogstrate, Ermelo
Lector Aly Brug
Kinderkring Henrieke Selles (alle groepen)
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Middengroep
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 7 augustus

09.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Lector Berdien Woldring
Kinderkring Jacquelien Barneveld (alle groepen)
1e Collecte Eredienst
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 14 augustus 

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ingrid van den Berg
Kinderkring Annemarie van de Beek (alle groepen)
1e Collecte Jeugd/jongeren
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

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

’n Bakkie in De Bron
Tussen je dagelijkse bezigheden even de kerk 
binnenlopen. 
Voor koffie of thee, voor gezelligheid, 
even een praatje maken, een luisterend oor zijn, 
om een kaarsje aan te steken…
Op donderdag 28 juli van 10.00 tot 11.30 uur in de 
hal van de kerk.

Van harte welkom!
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Leven is meeleven

Dank (1)
Beste mensen van De Bron, mag ik jullie van harte bedanken voor 
de mooie bloemen en de fijne woorden? En ik heb nóg een mooi 
cadeau gehad: na drie jaar was mijn zoon uit Engeland over. Geweldig! 
Hartelijke groeten van mw. Tolner, Vijverhof 123 

Dank (2)
Lieve mensen, na het overlijden van mijn lieve man, Jaap ter Burg, wil ik 
iedereen bedanken voor het meeleven. Het heeft me goed gedaan.
Madeleen ter Burg-Stolte, woonzorgcentrum De Vijverhof, Vijverhof 19, 
app 84, 8265 GJ Kampen

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:
• 19 juni naar mw. G. van de Vegte-Wienen, Zandbergstraat 1G
• 26 juni naar mw. H. Tolner-Renkema, Vijverhof 123, Kampen
• 03 juli naar de fam. Jansen, Kapittelstraat 23

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
In deze lange zomertijd zijn er tien jarige Bronleden te vermelden:
• mw. J.M. Roeland-Hage, Dorpsweg 64, 8271 BN, 8 juli
• mw. A. Westerink-Dokter, Baan 82, 8271 BG, 10 juli
• dhr. E.A. Schuldink, Albert Schweitzerlaan 44, 8271 CZ, 11 juli
• mw. E. de Kleine-Stolte, Post Grevestraat 23, 8271VA, 14 juli
• mw. M. Schutte-Boeve, Van Diggelenweg 39, 8271 ZD, 19 juli
• dhr. B.J. Beens, Tuinfluiter 15, 8271 HJ, 19 juli
• dhr. J. Faber, Bloemstraat 76, 8271 VZ, 23 juli
• dhr. H.J. Brink, Markeresplein 1/1, 8271 BV, 1 augustus
• dhr. H. de Roode, Albert Schweitzerlaan 42, 8271 CZ, 12 augustus
• mw. B. Otten-Lassche, Slenkstraat 14, 8271 TB, 16 augustus

We wensen als gemeente hen fijne dagen toe, te midden van familie en 
vrienden en het allerbeste voor de komende jaren.

Uit de Psalmen (103: 2):
Prijs de HEER,

mijn ziel, vergeet niet
één van zijn weldaden.
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Van jullie predikante
Een bijzondere ontmoeting had ik op het erf van Bert en Erna Palland 
tijdens het alpaca-uitje met de kinderen van de kinderkring. Twee 
Oekraïnse moeders met hun kinderen waren ook mee. Eén van hen 
sprak heel goed Engels. Ze vertelde dat ze in maart met haar beide 
kinderen in IJsselmuiden was gekomen. Haar man is nog in de Oekraïne. 
Elke maand hoopte ze terug te kunnen. Misschien in april? In mei? 
In juni? “Nu maak ik geen plannen meer”, zei ze. “Dan word ik ook 
niet meer teleurgesteld.” Ze hoopte maar dat haar man niet werd 
opgeroepen voor het leger, want hij had in plaats van militaire dienst 
een sociale dienstplicht vervuld en wist dus niets van wapens... Ineens 
krijgt zo deze oorlog een gezicht. Ik keek naar haar en dacht: Zo ineens is 
je leven dus radicaal veranderd… Zo kan het gaan. Onvoorstelbaar. Haar 
oudste zoon krijgt nu op school betere begeleiding dan in de Oekraïne 
vertelde ze. “Every cloud has a silver lining”. Elke wolk heeft een zilveren 
randje... Dat spreekwoord begreep ze nu ineens beter.

Wij staan vlak voor de zomer. Velen van jullie gaan erop uit. Dat kan 
weer. Gelukkig. Anderen zullen thuisblijven vanwege bijzondere 
omstandigheden of zomaar. Dichtbij is er ook zoveel moois en goeds. Ik 
hoop dat iedereen kan opladen aan de lange lichte avonden, hoe ook 
maar je omstandigheden zijn. Een zomergroet aan jullie allemaal.

Met een hartelijke groet,
ds. Nelleke Beimers
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Gebed: Kracht in genade

Trouwe God,
wat moet ik met een wereld die ik niet zie,

met een kracht die niet aanwijsbaar is,
met U als onzichtbare God?

En wat moet ik met mezelf 
als ik anderen in de weg sta en zij mij,

als we elkaar niet horen en zien?

Liefdevolle God, reik mij aan 
wat mij uit mijn ik-gerichtheid tilt,

dat ik ook de wereld van de ander kan zien.

Eeuwige God, 
geef me het inzicht en de kracht om stappen terug te doen,

om ruimte te geven aan de ander.

Nabije God, laat me oefenen om U ruimte te geven,
want U komt tot mij. Steeds weer.

Verrassend en confronterend. 

Door Uw genade houd ik me staande 
in deze soms zo onbarmhartige wereld.

Waarin U dan toch opeens zo verrassend 
nieuwe perspectieven opent.

Open dan mijn hart.
Breng Uw wereld nabij in en door mij.

Geef me steeds weer de kracht 
om anders te leven, om Uw genade te leven,

Uw wereld in onze wereld. 
Door U in mij.

Ds. Joachim Stegink
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In memoriam Jaap ter Burg
geboren 27 januari 1932; overleden 17 juni 2022

Jaap is plotseling gestorven. Hij voelde zich niet 
fit en zomaar opeens was hij er niet meer… Hij is 
90 jaar geworden. Hij werd geboren in Arnhem 
en had geen gemakkelijke jeugd. Hij was enig 
kind en kreeg later een stiefzusje.
Hij was een nauwgezet persoon en werkte bij 
het test- en adviesbureau KEMA. Op latere 
leeftijd ontmoette hij Madeleen Stolte en die 
twee werden een gelukkig paar. Ze maakten 
prachtige reizen en genoten van het leven. Door 
Madeleen kwam Jaap bij de kerk, bij De Bron, en 
bij dominee Brinkman liet hij zich dopen en deed 
hij belijdenis. Hij zong in de cantorij, was een 
trouw bezoeker van de kerkdiensten en de andere activiteiten van de 
kerk. Altijd samen met Madeleen. Zeker de laatste jaren moest zij ook 
meer en meer zijn ‘ogen’ zijn want Jaap werd blind.
In hun huis aan de Koraal in IJsselmuiden wist hij lange tijd feilloos de 
weg. Zelfs toen Madeleen een periode opgenomen werd in Myosotis, 
kon hij zich redden. Dit zegt iets over zijn scherpe geest en geweldige 
geheugen.
Omdat de zorg te intensief werd, volgde een verhuizing naar de 
Vijverhof in Kampen. Dit heeft hij erg moeilijk gevonden. In het niet al te 
grote appartement was hij toch soms de weg kwijt.
Jaap had humor, volgde het nieuws op de voet (Madeleen las de krant 
voor) en was geïnteresseerd. Hij heeft in IJsselmuiden veel gelukkige 
jaren gehad.
We hebben de dankdienst voor zijn leven gehouden in De Bron op 22 
juni. Psalm 8 en Openbaring 21 stonden centraal. Over de plaats van 
de mens in de schepping en over God die alles nieuw zal maken en 
alle tranen van de ogen zal afwissen. Wij weten Jaap geborgen in Gods 
handen.

ds. Nelleke Beimers 
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Van de preses
Zoals de kerk-app onlangs al vermeldde (en de 
oplettende kerkganger afgelopen zondag heeft gezien), 
hangt de Oekraïense vlag niet meer in onze mast. De vlag 
van De Bron zelf hangt weer te wapperen. De kerkenraad 
heeft dit in juni uitgebreid besproken. De blauw-gele vlag 
heeft vanaf het begin van de Russische inval in Oekraïne in de Bronmast 
gehangen. Het blijft een moeilijke keuze. Helaas vraagt niet alleen 
Oekraïne onze aandacht. Op zeer veel plaatsen in de wereld is er sprake 
van onrecht. En er is meer onrecht te verwachten, mede als gevolg 
van deze oorlog. Zo krijgen met name Afrikaanse landen te maken met 
nog meer voedseltekorten. Ook de energiecrisis zal naar verwachting 
toenemen. De komende tijd zal onze aandacht weer wereldwijd gericht 
moeten zijn. Maar onveranderd blijven wij solidair met Oekraïne en 
blijven wij ons hiervoor inzetten. Denk hierbij aan het interkerkelijke 
werkverband binnen IJsselmuiden.

Het is alweer een aantal weken geleden en toch wil ik het even 
benoemen: de vrijwilligersavond op 16 juni. Met dank aan de 
middengroep voor de organisatie. Bedoeld voor elk gemeentelid dat op 
een of andere manier een taak heeft in onze gemeente. Maar hebben 
we dat niet allemaal...? Hoe dan ook, het was een leuke en fijne avond 
om als Bronlid bedankt te worden. En veel belangrijker nog: om elkaar 
op deze manier te ontmoeten. Voor herhaling vatbaar, lijkt mij. 

Als kerk hebben we een beleidsplan dat eens in de paar jaar 
geactualiseerd moet worden. Hiervoor is nu een werkgroep 
samengesteld die dit op gaat pakken. Henrieke Selles heeft al wat 
voorwerk gedaan. Deze werkgroep komt binnenkort bijeen. Na de 
vakantie wordt u geïnformeerd over het te volgen proces.
 
De zomer is begonnen en velen van ons gaan op reis; anderen 
blijven thuis. Ik wens een ieder veel plezier en de welverdiende rust. 
Wellicht is er een moment dat je doet denken aan ons Bronnetje als 
geloofsgemeenschap. Bedenk dan dat wij verbonden zijn en een ieder 
graag na de vakantie terug zien. Gods zegen. 

Freddie Schutte
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Doe wel en zie (naar elkaar) om
De Voedselbank Kampen/IJsselmuiden houdt 
regelmatig een inzamelingsactie bij de plaatselijke 
supermarkten voor houdbare producten. 
Meestal is dat een actie van een week waarbij 
op vrijdag en zaterdag door vrijwilligers in de 
winkels gefolderd wordt. De folder bevat een 
overzicht van de benodigde/gewenste producten. Bij de ingang staan 
dan twee personen om de folder aan te bieden en uitleg te geven; 
bij de uitgang staat één persoon om de producten in ontvangst te 
nemen en gesorteerd in kratjes op te slaan. Deze kratjes worden door 
een chauffeur van de Voedselbank opgehaald. Zo'n dag is verdeeld in 
blokken: van 9 tot 13 uur, van 13 tot 17 uur en van 17 tot 20 uur.

Als u de Voedselbank een warm hart toedraagt en daartoe in staat 
bent, nodigen wij u uit om als vrijwilliger aan zo'n blok mee te doen. De 
eerstvolgende actie is op vrijdag 2 en zaterdag 3 september a.s.
U kunt zich bij mij opgeven en dat geef ik dan weer door aan de 
coördinator. Er wordt van tevoren met u overlegd en u wordt van 
informatie voorzien. Laat onze ‘cliënten’ en onze organisatie niet met 
lege handen in de kou staan. Namens de Voedselbank alvast hartelijk 
dank.

Henri Busz, tel. 038 37 61 999; e-mail: henb.busz@gmail.com
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Gratis kledingbeurs op 15 oktober
Als onderdeel van ons ‘groene Bron zijn’ organiseert de middengroep 
in het kader van duurzaamheid op zaterdag 15 oktober a.s. van 15.30 
tot 17.30 uur een kledingbeurs waarbij uw niet meer gebruikte kleding 
van eigenaar wisselt. En dat ook nog ‘es gratis!!! Dus gaat u t.z.t. of 
binnenkort uw kledingkasten weer opruimen… houd hier dan rekening 
mee. Het gaat om álle kleding, dus zowel van dames als heren, van alle 
leeftijden, van jong tot oud. Let op: de kleding moet schoon zijn en 
heel. Ook accessoires zijn welkom, zoals riemen en tassen. Maar geen 
schoenen, onderkleding of sokken.
U kunt uw kleding brengen op zondag 9 oktober voor/na de dienst en 
op woensdag 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in De Bron.
Op de 15e oktober zelf is er aan het begin koffie/thee/ranja en wat 
lekkers en aan het eind een drankje plus eenvoudig hapje. Nader bericht 
volgt na de vakantie.
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Zomerbox voor vergeten kinderen

De zomer is voor veel kinderen in Nederland 
een zorgeloze periode. Lekker veel vrije tijd en leuke dingen doen met 
vriendjes of het gezin. Maar voor duizenden kinderen is de zomer 
helemaal niet zo’n zorgeloze tijd.

Zij groeien op in een moeilijke thuissituatie, of kunnen zelfs niet meer 
thuis wonen. Voor deze kinderen is de zomer vaak een lange, lastige 
periode. Zij zouden er ook graag tussenuit willen, leuke dingen doen, net 
zoals hun leeftijdsgenootjes. Maar ze hebben helaas vaak weinig om naar 
uit te kijken. Zij kunnen hun thuissituatie vol problemen en zorgen niet 
ontvluchten. Kinderen die in een opvanglocatie of een gesloten instelling 
wonen kunnen er al helemaal niet op uit. Als ze na de zomervakantie 
terug op school komen, hebben deze kinderen geen leuke verhalen om te 
vertellen. Ze voelen zich anders en buitengesloten. 

Op adem komen
Nu staat de zomervakantie voor de deur. We kunnen de problemen van 
deze vergeten kinderen niet oplossen, maar we kunnen ze wel even 
uit hun situatie halen. Zodat ze een lichtpuntje hebben om naar uit te 
kijken, weer op adem kunnen komen, zich even ‘gewoon’ kind voelen en 
zorgeloze zomerdagen hebben. En net als andere klasgenootjes na de 
zomervakantie iets hebben om op terug te kijken en over te vertellen in de 
klas.

Onvergetelijke Zomer(box)!
Voor vergeten kinderen is een vakantie of dagje weg in de zomer helemaal 
niet zo vanzelfsprekend. Juist voor deze kinderen is het zo belangrijk om 
iets te hebben om naar uit te kijken. Vrolijke zomeractiviteiten waarbij 
ze hun zorgen opzij kunnen zetten en zich weer kind voelen. Met de 
Onvergetelijke Zomerbox willen ze deze zomer 5.000 kwetsbare kinderen 
een mooie zomerervaring geven. De Zomerbox is een box gevuld met 
speelgoed en spellen, of toegangskaarten voor een dagje uit naar een 
pretpark. Of zelfs een uitnodiging voor een weekendje weg of een weekje 
vakantie. Een mooie zomerherinnering geeft deze kinderen de veerkracht 
om hun dagelijkse leven weer aan te kunnen. En geeft hen het gevoel dat 
ze er niet alleen voor staan. Dat is onbetaalbaar. 

Broncollecte: doe mee!
Vanuit De Bron collekteren we in juli en augustus voor dit doel. Een box 
kost 14 euro en we hopen er zoveel mogelijk te kunnen betalen. U kunt uw 
gift doen via de app of overmaken op rekening van de diaconie.



14

Startzondag 11 september: De Bron aan boord!

Weet u het nog? Juni 2020 was het plan om gezellig met elkaar een 
boottocht te maken. Na twee jaren van corona gaat het dan eindelijk 
toch gebeuren! Na de kerkdienst van de startzondag op 11 september 
en het koffiedrinken bij De Bron, willen we rond half 12 inschepen. 
Vervolgens gaan we genieten van een vaartocht van zo’n 2,5 uur. Op 
de boot krijgen we koffie/thee en een uitgebreide lunch. 

Route
We maken rond 12 uur een tocht stroomafwaarts. Terwijl we rustig de 
IJssel afzakken, passeren we het Kampereiland. We varen door richting 
het Kattendiep, in de volksmond ook wel het Kattegat genoemd. Dit is 
een natuurgebied van vele eilanden met talloze bloeiende waterplanten 
en overal watervogels. Via het Kattendiep komen we op het Ketelmeer.
Met zicht op Schokkerhaven sturen we tussen de eilanden van 
het IJsseloog door. Oorspronkelijk een slibdepot, nu een prachtig 
natuurgebied. Via het Keteldiep varen we stroomopwaarts de IJssel op. 
Kampen komt in zicht en we zullen weer ontschepen op onze ligplaats. 

Voor wie?
De tocht is bedoeld voor alle gemeenteleden, jong en oud, waarbij bij 
mooi weer maximaal 200 mensen mee kunnen. Bij minder mooi weer 
kunnen er zeker 100 mensen droog benedendeks zitten. We hopen 
natuurlijk dat corona niet wéér roet in het eten gooit!

Jeugd
Het is de bedoeling dat er tegelijkertijd voor de jeugd een aparte 
activiteit georganiseerd wordt. Maar als kinderen het leuk vinden om 
mee te varen, dan zijn ze van harte uitgenodigd!
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Kosten?
Er zijn geen kosten aan verbonden, omdat we het voor iedereen 
mogelijk willen maken om mee te gaan op deze boottocht. Omdat we 
gereserveerd hebben, is het van groot belang dat vooraf het aantal 
deelnemers bekend is. Daarbij kunt u dan op tijd deze startzondag 
vrijhouden voor de boottocht.

Opgave
Deze NieuwsBron is de laatste voor de zomervakantie, dus vragen we 
u vriendelijk om u zo spoedig mogelijk op te geven. Maar uiterlijk 1 
september. Dat kan bij de secretaris van de diaconie, Herman Wierenga 
via wierengaherman27@gmail.com

We hopen op een heel gezellige middag met heel veel leden van De 
Bron aan boord van De Veerman van Kampen! 

Namens de diaconie, Arjen van der Vinne
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7 ‘groene’ richtlijnen 
In de Pinkstertijd bladerde ik op mijn werk in het verpleeghuis weer 
eens in de oude Hanna Lam bundeltjes ‘Alles wordt nieuw’. Ik trof er 
de vertrouwde liedjes van de lagere school: “In het begin lag de aarde 
verloren, in het begin in de duisternis; God sprak het woord en het licht 
werd geboren, ’t licht dat vandaag onze dag nog is”. En couplet 6: “In 
het begin riep God mensen tot leven, in het begin was het woord in hun 
mond. Wat was het goed om op aarde te leven, wat was God blij dat de 
aarde bestond”.

Aarzeling
In het Scheppingslied dat er direct op volgt, dicht zij in couplet 3: “Toen 
kwam de mens tot leven, een mens aan God gelijk. De macht werd hem 
gegeven over het dierenrijk. De taal werd hem tot teken, de aarde werd 
zijn land, aan niets zou’t hem ontbreken, want God was op zijn hand”.
Hoe gedateerd doet dit aan en vandaag de dag zou je dat niet 
gauw meer zingen. Een zelfde aarzeling voel ik eigenlijk ook bij het 
overbekende “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en 
de aarde”. Natuurlijk gaat dat over het visioen van een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, maar tegelijk lijkt het een averechts advies in de 
omgang met onze huidige aarde.

Eenvoudig leven
In het boekje ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse wordt Dietrich 
Bonhoeffer aangehaald die twee manieren van ‘christelijk leven 
in de wereld’ beschrijft en beide afwijst: christelijk radicalisme 
en christelijke compromisbereidheid. Het radicalisme zou ons tot 
verzuurde, humorloze mensen maken. Maar wanneer we te gemakkelijk 
compromissen sluiten, dan mag het ons niets kosten en zien we 
onvoldoende dat de christelijke vrijheid ons soms vraagt om duidelijk 
‘nee’ of juist ‘ja’ te zeggen.

Gelovigen zijn pelgrims
Welke houding zou dan passend kunnen zijn? Ethicus Gerrit de 
Kruijff wijst op ons ‘onderweg zijn’ als mens. “Gelovigen leven als 
pelgrims: zij zijn geen bezitters die blijven, maar trekkers die onderweg 
iets gebruiken (…). De begrenzing tegen overmatige consumptie 
die hierdoor wordt aangebracht, motiveert ook pleidooien voor 
bescherming van het milieu en voor zorg als economische prioriteit.”
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Groene theologie
Trees van Montfoort heeft een boek geschreven over Groene theologie. 
In een van de hoofdstukken beschrijft ze een voorbereiding van een 
kerkdienst in Boxtel. Zij schrijft hierover: “Het is blij zijn met de vruchten 
van de aarde ter plaatse, verbinding ervaren met de grond waarop je 
leeft, met de mensen en dieren om je heen en met God die in dit alles 
aanwezig is. Vanuit het vieren van die verbondenheid is het mogelijk 
gigantische problemen als de opwarming van de aarde en het massale 
sterven van dieren en planten onder ogen te zien, zonder wanhopig 
te worden. Christelijk geloof is geen route naar een toekomst die we 
nu al kunnen schetsen, maar is steeds inspelen op wat er gebeurt, 
meewerken – of tegenwerken – zonder alles te kunnen overzien, zonder 
blauwdruk, is iets van alle zintuigen, ons hele lijf op de plek waar we 
zijn, verbonden met al wat is”.

Vegetarische vrijdag
En zo formuleerden ze in Boxtel 7 richtlijnen om eens serieus over te 
denken. In Boxtel, maar misschien ook hier… 
1. Voer een vis- en vleesloze vrijdag in: vegetarische vrijdag
2. Eet vlees met mate (of helemaal niet)
3. Eet groente en fruit van het seizoen, liefst uit eigen land
4. Eet gevarieerd en onbewerkt, zodat je proeft hoe het moet smaken
5. Eet meer peulvruchten 
6. Leer kinderen waar eten vandaan komt
7. Als je portemonnee het toelaat: koop Fairtrade en biologisch

Gerhanne van Dijk
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Groene tips
Naar aanleiding van de Pinksterdienst 
met het thema ‘duurzaamheid’ zijn er 
tientallen groene tips binnengekomen. 
Fijn! Er zijn tips voor zowel de kerk als 
voor thuis binnengekomen. Een greep 
uit de reacties voor de kerk: (licht)
sensoren in veelgebruikte ruimten 
plaatsen, onderzoek voor gebruik aardwarmte, gebruik eigen mok bij 
koffiedrinken; en voor thuis: douchen met een tijdslimiet, auto minder/
bewust gebruiken, minder vlees eten etc. Alle binnengekomen tips zijn 
we aan het rubriceren en werken we in de eerstkomende vergadering 
na de zomervakantie verder uit.  

Warmwatergebruik
In het voorjaar kwamen er ook al groene tips binnen en die vermelden 
wij hier graag. Deze ontvingen we van Willy Vegt en Joke Scheepstra. 
Het betreft het gebruik van warm water in de keuken. “Eerder 
haalden we daar het warme water vooral uit de kraan. Maar nadat 
onze gaspitten vervangen werden door inductieplaten zijn we ertoe 
overgegaan om een pannetje koud water via inductie te verwarmen, 
want dat gaat ongeveer net zo snel. Ook hebben we een elektrische 
waterkoker op het aanrecht staan. Beide mogelijkheden werken 
prima. Ze kosten dus wat meer elektriciteit, maar minder gas. En 
dat kan handig zijn, bijvoorbeeld als gas duur is en/of als je zelf met 
zonnepanelen elektriciteit opwekt. Maar daarmee is nog niet alles 
gezegd. Dat ontdekten we pas toen we enige tijd later de jaarafrekening 
van het waterbedrijf nader bestudeerden.
Pas toen realiseerden we ons dat aan deze andere manier van water 
opwarmen nog een ander aspect verbonden is. Want... als je warm 
water uit de kraan tapt, dan duurt het doorgaans een tijdje voordat dat 
water op de goede temperatuur gekomen is. En dat heeft tot gevolg 
dat eerst een hoeveelheid kraanwater, dat nog niet warm genoeg is, 
onbenut het riool inloopt. Als dat een paar liter betreft, en een aantal 
keren per dag gebeurt, dan wordt dat op langere termijn een forse 
hoeveelheid. Die onbedoelde verspilling wordt vermeden als je een 
beperkte hoeveelheid koud water op een andere manier opwarmt. Met 
als resultaat: een verrassend lager watergebruik.
En dat is goed, zowel voor het milieu, alsook voor de eigen 
portemonnee.”
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Meer waterbesparende en andere duurzame tips volgen. Daarnaast zal 
Ingrid van den Berg dit najaar in De Levensbron een presentatie geven 
over haar groene werk en verblijf in Andalusië/Spanje waar onder 
andere het beperkt (en duurzaam) watergebruik aan de orde komt. 

Prikkers
U hebt ze misschien al zien prikken: de werkgroepleden van de Groene 
Bron. Ieder daarvan heeft twee prikkers gekregen om zwerfvuil op te 
ruimen. Welkom om mee te doen! Na een tijdje zullen we de prikkers 
‘doorgeven’ aan een volgende persoon. Misschien aan u, aan jou?  

Minibieb
De minibieb is geboren! Er wordt al aardig gebruik van gemaakt. U/
je kunt lenen, lezen, ruilen, inbrengen. Het mogen allerlei boeken zijn 
waarvan u denkt dat een ander er iets aan heeft. De enige regel is om 
de kast netjes te houden. 

De Schepping ‘vieren’
Uitnodiging voor de Vacaredag (Vacare is onderdeel van de PKN en 
een platform voor meditatief leven) op zaterdag 24 september met 
als thema ‘de Schepping vieren’. Met onder andere een lezing over 
de groene spiritualiteit van Thomas Merton in de ochtend en diverse 
workshops in de middag. Meer informatie en aanmelden kan via de mail 
vacaremeditatie@gmail.com. De Nieuwsbrief met het programma kan 
toegestuurd worden door een mailtje te sturen naar: 
montagne01@live.nl

De werkgroep Groene Bron
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Goede aarde
Van de vier elementen is aarde er één. Aarde en lucht, water en vuur – 
we kunnen niet zonder. Voor de aarde zijn we geschapen. Uit de aarde 
zijn we genomen. In de aarde keren we weer. Geen wonder dat we van 
‘moeder aarde’ spreken. Aarde - dat is: vruchtbaarheid. Wat baarde 
de aarde al niet in de loop der eeuwen: graan in overvloed, vruchten, 
bomen, velden vol. Beschouw dit als een eerbewijs aan een van Gods 
mooiste gaven: de aarde, die ons is toevertrouwd. Hoe oud ze is? Hoe ze 
tot stand is gebracht? Geen mens kan het ons precies beschrijven. Maar 
dit geloven wij: de aarde is geschapen uit de hand van onze goede God.
Bron: Goede Aarde van André F. Troost (ingezonden door een 
gemeentelid)
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Lied: Heer, raak mij aan met uw adem

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!
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Tijdschriften/boeken over verdriet en rouw
Onlangs heb ik me aangesloten bij ‘Gastvrij ontmoeten’. Dat is een 
groep vrijwilligers die op dinsdag- en vrijdagmorgen twee uurtjes op 
begraafplaats ‘De Zandberg’ is. Er is dan koffie voor bezoekers en een 
luisterend oor voor wie daar behoefte aan heeft. Bij mooi weer zit 
er iemand onder de dikke boom aan het eind van de parkeerplaats. 
Is het buiten te koud, dan is er een gastdame/heer in het meest 
rechts gelegen gebouw. De deur staat open. Vindt de bezoeker koffie 
en even uitrusten voldoende, dan is dat prima. Dit project loopt op 
begraafplaats ‘Bovenbroek’ in Kampen naar wens. We hopen dat dit in 
IJsselmuiden ook aanslaat. 
Onze vraag is: mocht u tijdschriften of boeken hebben over verlies en 
rouw in brede zin en wilt u er afstand van doen, dan maakt u de groep 
‘Gastvrij ontmoeten’ hier heel blij mee. Zo kunnen bezoekers, als ze 
willen, wat bladeren en wat lezen. Ook dat kan troost geven.
Het materiaal kan ingeleverd worden op de begraafplaats op dinsdag- of 
vrijdagmorgen tussen tien en twaalf uur. Het mag ook bij mij thuis op 
Baan 42. Al vast dank!

Aly Brug
www.overbrugd.blogspot.com
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Van Givt naar doneren via Bron-app
Givt stopt
Eén van de mogelijkheden van de nieuwe Bron-app 
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; 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. 

Hoe? 
• 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. 

Chaim, Herman, Henk
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Vanuit de Kinderkring
Overstappers
Zoals jullie in de vorige NieuwsBron hebben kunnen lezen, stapt Jeroen 
van de Kamp over naar het voorgezet onderwijs. Maar… hier had óók de 
naam moeten staan van Dione Scholing (Zeegravensingel 85). Ook Dione 
neemt afscheid van de basisschool en start na de zomervakantie op het 
voortgezet onderwijs!

Dione en Jeroen hebben allebei de dopper (drinkfles) ontvangen en een 
kaart waarin staat:

Het is zover, daar sta je dan
klaar om uit te vliegen.
De wereld aan je voeten,
kansen voor het grijpen,
mensen te ontmoeten.

En of je links- of rechtsaf slaat
fladdert, vliegt of graag wilt dansen,
volg de weg die bij je past
creëer je eigen mooie kansen.

Want jij bent jij met jouw talent
ik heb gezien hoe mooi je bent.
Je bent uniek en heel speciaal
een prachtig kind met een verhaal.

Jij hebt de wereld iets te geven
Laat je zien, groei en ontdek
geniet zonder mate van het leven.

Ik laat je los, ik laat je gaan
want ik geloof en ik vertrouw
dat jij je je weg gaat vinden:
Écht ik geloof ik jou!!

We wensen Dione en Jeroen heel veel plezier en succes op het 
voortgezet onderwijs!

Groetjes van de leiding van de Kinderkring
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Kerkelijke stand

Overleden
• op vrijdag 13 mei jl.: R. Landman, geboren 12 november 1952, 

Concertlaan 126, 8265 RZ Kampen
• op vrijdag 17 juni jl.: J. ter Burg, geboren 27 januari 1932, Vijverhof 

84, 8265 GJ Kampen

Verhuisd
• mw. M.C. de Kleine, Nieuweweg 20-5 in Groningen, naar Schelp 1, 

8271 KP IJsselmuiden
• mw. M.S. Wierda, Lange Rille 14 in Kampen, naar Lijnbaanstraat 19, 

8271 AG IJsselmuiden
• G. Keulen, Karpersteeg 15a in Kampen, naar Govert Flinckstraat 23d, 

8021 ET Zwolle

Nieuw binnen
van de Hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden
• W. Legemaat en mw. D.J. Legemaat-Bruggeling, Concertlaan 105, 

8265 RZ Kampen

Vertrokken
• naar de Goede Herderkerk te Epe: fam. Zoer, Horthoekerweg 30 in 

Oene
• naar de Protestantse gemeente te Nunspeet: mw. J.A. Bosma-ten 

Klooster, Groenendael 198 in IJsselmuiden. Haar nieuwe adres is Het 
Groene Portaal 1, 8071TP Nunspeet

• naar de Protestantse gemeente te Kampen: mw. J.B. Bogers, mw. 
E.M. de Wilde en mw. C.M. de Wilde, Gentiaan 1a in IJsselmuiden. 
Hun nieuwe adres is Noordzeestraat 6, 8262 VL Kampen

De redactie van de NieuwsBron wenst jullie allen een fijne vakantie.
Wij gaan er ook even tussenuit…
Tot over 6 weken!
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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 (109) verschijnt op vrijdag 19 augustus 2022. 
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 13 augustus 2022 (vóór 12.00 
uur) inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, 
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl

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

Verantwoording collectes mei 2022
Givt/Collect Kerkcollecten

01 mei Kerk €   79,25 €   64,25
Diaconie €   39,25 €   54,10
Onderhoud kerk €   53,25 €   50,00

08 mei KIA/Noodhulp € 227,50 €   52,35
Kinderkring €   48,75 €   30,00
Diaconale projecten €   50,00 €   28,75

15 mei Binnenlands diaconaat €   85,25 €   56,70
Kerk €   48,25 €   38,50
Onderhoud kerk €   46,75 €   44,75

22 mei Diaconie €   67,60 €    49,45
Bloemengroet €   50,60 €    45,45
Diaconale projecten €   60,60 €    39,35

26 mei Kerk € 147,41 €    23,75
Publiciteit €    84,95 €    16,75
Onderhoud kerk €    88,91 €    20,20

29 mei Kerk € 131,25 €    65,41
Protestantse kerk jongeren €   64,25 €   47,70
Diaconale projecten €   62,25 €   50,45

Via internet bankieren: € 386,00
Via rekening ZWO €   85,00

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.

Baas boven baas
In en bij De Bron komen duiven en onze eigen bron nog wel ‘es in beeld. 
Maar ja, je hebt natuurlijk altijd weer ‘baas boven baas’, getuige dit 
plaatje dat de redactie ontving uit het Spaanse Sevilla.


