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Voorzitterschap, kerkvisitatie en
een nieuw seizoen
Midden in de zomervakantie bezocht ik onze voorzitter, Freddie Schutte.
“Overweldigend en hartverwarmend”, zei hij. Dat ging niet over mijn
komst, maar wel over de vele blijken van medeleven die hij ontving uit
onze kerkelijke gemeente naar aanleiding van zijn ernstige fietsongeluk.
Van telefoontjes en appjes tot kaarten en kersen. Hij vond en vindt het
geweldig. Gelukkig gaat het goed met Freddie en is hij weer in staat om
ook in fysieke zin een aantal zaken op te pakken. Maar voor de komende
periode zullen wij hem als voorzitter nog wel een tijdje moeten missen.
Het herstel vergt de nodige tijd en het duurt nog wel even voor hij weer
‘de oude’ is. Dat heeft tot gevolg dat u het de komende tijd met mij
als waarnemend voorzitter moet doen. Ik zal proberen Freddie zoveel
mogelijk te vervangen. Geen gemakkelijke klus, maar het is niet anders.
Vanaf deze plaats wens ik hem alle beterschap en een voorspoedig
herstel toe.
Op 22 september a.s. komt de grote kerkenraad bijeen voor de
periodieke kerkvisitatie. Het is alweer een aantal jaren geleden dat
wij bezoek vanuit de classis hadden. Dit heeft ten doel om de kerk op
landelijk en classicaal niveau een indruk te geven over het leven en
welzijn van de plaatselijke gemeente. Daarom hebben de visitatoren
een gesprek met de grote kerkenraad, voorafgegaan door een gesprek
met onze predikant. En ook u als gemeentelid hebt de mogelijkheid met
de visitatoren in gesprek te gaan. In de volgende NieuwsBron treft u
daarover meer informatie.
Hoewel een aantal gemeenteleden nog van de vakantie geniet, zijn
velen weer op de basis teruggekeerd. We staan dan ook weer aan het
begin van een nieuw kerkelijk seizoen waarin allerlei activiteiten zullen
plaatsvinden. Voor velen een herhaling van zaken die eerder speelden,
voor sommigen een heel nieuw begin. Ik denk daarbij in het bijzonder
aan onze nieuwe koster, Tini Landman. Ik wens haar in haar nieuwe rol
veel plezier en succes en ik wens ons allen - met Gods onmisbare zegen
- een vruchtbaar jaar toe.
Henk Steenhuis
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Levend water vanuit de Bron
Zondag 21 augustus
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. A.H. Zweers, Zwolle
Gertine Junte
Gertine Junte (alle groepen)
KerkInActie/Zending
Eredienst
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 28 augustus
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Jan Vrieswijk
Margreet van Loo (alle groepen)
Bloemengroet
Diaconie
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 4 september
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Wil Reenders
Myra en Imke Vrieswijk
Pastoraat
ZWO
Onderhoud kerkgebouw

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Van jullie predikante
Na een fijne wandelvakantie in Oostenrijk zijn we beide weer
begonnen. Anne is erg blij met zijn werk in de Isala Klinieken. Hij
ervaart het als heel zinvol en mag in een goed team werken. En zelf
pak ik ook de draad weer op. Het is hoogzomer en rustig. Tijd voor
bezoeken en bezinning. Ik hoop dat de warmte te verdragen zal zijn.
De Bron is een warme koele plek…
Met een hartelijke groet, ds. Nelleke Beimers
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Namens De Bron willen we van harte feliciteren:
• mw. A.H. Brug-Bongers, Baan 42, 8271 BG, 21 augustus
• dhr. A. van der Scheer, Engelenplantsoen 3, 8266 AB Kampen,
23 augustus
• mw. F. Faber-Drent, Bloemstraat 76, 8271 VZ, 25 augustus
• mw. A. Dorgelo-Beljaars, Van Diggelenweg 28, 8271 ZB, 28 augustus
• mw. W.A. Jager-Hissink, Groenendael 208 E, 8271 EL, 4 september
• mw. B.S.P. Busz-Ehmen, Zeegravensingel 91, 8271 KM, 5 september
• mw. B.C. Oegema-Franssen, Koolmees 26, 8271 HL, 5 september
• mw. C.G. Braker-Noorman, Geertruit Sloetlaan 14, 8271 TM,
8 september
• mw. E. Hannink-Pool, Van Dokkumstraat 30, 8271 TZ, 8 september
Als gemeente wensen we hen een fijne dag toe en een zo goed mogelijk
nieuw levensjaar onder Gods zegen.
Uit de Psalmen (46: 8):
De HEER van de hemelse machten is
met ons, onze burcht is de God van Jakob.
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. G. Jansen, Kapittelstraat 23
Kerkelijke stand
Overleden
• op woensdag 6 juli 2022: dhr. B.J. Beens, geboren 19 juli 1941,
Tuinfluiter 15, 8271 HJ IJsselmuiden
• op woensdag 13 juli 2022: mw. M. van den Heuvel, geboren 24 maart
1958, Helenius de Cockplein 19, 8261 HN Kampen
Verhuisd
• mw. W. Brink-van Dooren, Paalkamp 15 in Kampen, naar Slenkstraat
14, 8271 TB IJsselmuiden
Correctie
• mw. J.A. Bosma-ten Klooster is weliswaar verhuisd naar Het Groene
Portaal 1, 8071 TP Nunspeet, maar blijft ingeschreven bij De Bron in
IJsselmuiden
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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 (onderste balk via ‘geven’). Dit type collecte kenden we al
via Givt, maar we willen vanwege de Bron-app geen twee systemen
van digitaal collecteren in stand houden. Daarom stoppen we per 1
september a.s. met Givt. Wat blijft is het digitaal collecteren via de
Bron-app; handiger, maar ook goedkoper.
Diverse doneermogelijkheden
Het blijft overigens 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.
Taakgroepen TAB en diaconie
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‘Welkom thuis’ foto-actie
De leden van de Groene Bron vragen jullie om één vakantiefoto (ver
weg of achtertuin) in te sturen. Sta deze vakantie eens extra stil bij
God en Zijn schepping. Op de startzondag van 11 september a.s. willen
we graag elkaars foto’s bewonderen en verhalen delen. Mail ons
jouw foto, met korte toelichting, uiterlijk zaterdag 3 september a.s.:
gerhannevandijk@hotmail.com

Op donderdag 25 augustus
van 10.00 tot 11.30 uur
is de kerk weer open voor
’n Bakkie in De Bron
Kom jij ook?
7

Lied: Zoals de regen onverwacht
Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven brengt,
zo is mijn God,
zo overkomt Hij mij,
een bron die uitbreekt
in mijn woestijn;
ik adem op,
de dood ontkomen.
Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
maar in de morgen stralend nieuw
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, –
zo is mijn God,
zo overkomt Hij mij,
een licht dat uitbreekt.
Ik hef het hoofd,
en ik sta op,
de dood ontkomen.
>> Beluister dit lied
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(Bron)Water
Zoals wel vaker de laatste tijd liet ik ook deze week weer menige
kilometers asfalt onder de fietswielen wegglijden. Deze keer weer een
tochtje langs de IJssel. Het viel op dat de waterstand wel aan de lage
kant was. Dat had ik ook al in de krant gelezen en op het nieuws had ik
er al het een en ander over vernomen. We hebben weer te maken met
een hardnekkige droogteperiode. Geen regen van betekenis, dus van de
rivieren blijft maar een minimale stroom over.
Helaas. Het is jammer, maar daar kunnen we niets aan doen. Of
misschien toch? Moeten we niet eens op een verantwoorde manier
naar ons waterverbruik kijken? Schoon drinkwater begint onderhand
een schaars product te worden. In sommige delen van ons land kan je al
niet eens meer op het waterleidingnet worden aangesloten.
Het sproeien van de tuin bijvoorbeeld is dat nu echt nodig? Een tuin
vol bestrating hoef je natuurlijk niet te besproeien. Maar als de zon
erop schijnt, wordt het wel heel erg warm en dat wil je ook niet. Beter
is de tuin zoveel mogelijk te beplanten. Dat geeft koelte. Wanneer je
de beplanting ook aaneengesloten hebt, dus zonder kale plekken, dan
helpt dat ook de verdamping te verminderen. Zo hoef je minder te
sproeien en bespaar je water.
Meer waterbesparende tips kan je vinden op onder anderen de site van
Vitens (www.vitens.nl)
Met vriendelijke groet,
Namens de Groene Bron,
Jaap Verkerk
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“Welke plaats kan De Bron innemen
		
in jouw leven op dit moment?”
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Gesprek aan De Noord
Teruggekomen van vakantie ging ik eerst maar eens op bezoek bij onze
voorzitter Freddie Schutte.
Velen van jullie weten het: hij had een ernstig fietsongeluk en is daarvan
gelukkig herstellend en nu in revalidatie. Zijn hersenschudding vraagt
om afwisselend ritme van activiteit en rust. Ik trof hem in de hangmat.
We gingen aan het water zitten en kwamen natuurlijk ook aan de
praat over De Bron. Een nieuw seizoen ligt voor ons. Een groepje leden
van onze kerk is bezig met het werken aan een plan voor de nabije
toekomst: Henrieke Selles, GertJan van der Kolk, Fred Flentge en
ondergetekende. Ook meer gemeenteleden worden hierin op een later
tijdstip als klankbordgroep betrokken. Eerst willen we het volgende in
kaart brengen: wat voor gemeente vormen wij in De Bron; wie zijn de
kerkgangers; wie doen er mee aan andere activiteiten; hoe bereiken
we onze leden? Vandaaruit kijken we verder welke accenten we willen
leggen. Net als in veel andere kerken zijn de meeste 30-ers, 40-ers
en 50-ers niet in een vast ritme in de kerkdienst aanwezig. Ook de
oudere jeugd missen wij. Hoe gaan we hiermee verder? Wat kunnen
wij als kleine kerkgemeenschap met een beperkt aantal vrijwilligers
ontwikkelen? Hoe kunnen we dat wat goed gaat koesteren en
uitbouwen? Hierover spraken we, de voorzitter en de dominee.
We kwamen tot de volgende vraag; een vraag aan ieder die dit stukje
leest:
Welke plaats kan De Bron innemen in jouw leven op dit moment?
Het is een vraag om eens een poosje met je mee te laten gaan de
komende tijd. Kijk daarbij niet naar vroeger, naar hoe het was, maar
naar het nu en naar de toekomst. Wat is dan je antwoord? Wat kan De
Bron je geven? Wat kun jij De Bron schenken?
Zo werd het gesprek aan het heldere water van De Noord een bron. Een
bron van inspiratie.
ds. Nelleke Beimers
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Boom des levens
In deze ‘boom van het leven’ schept de vrouwelijke figuur een brug
tussen de aarde, waar de olijfboom groeit, en het andere deel van
de wereld, het gewelf van de hemel. Zoals de takken van de boom
zich richten naar de lucht, zich inspannend om de grootste hoogte te
bereiken, proberen wij een balans te maken tussen een deel van onszelf
dat in de grond geworteld is en een groter deel dat smacht naar de
lucht. Kortom, een deel van ons is in de grond, maar het meeste van ons
is boven de lucht. (Gezien in Cortona, Zuid-Toscane, Henk Bosch)
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Aandacht
Als gevolg van een fietsongeval op weg naar mijn werk ben ik nu al
enige tijd thuis voor herstel. Mijn daginvulling en ook mijn agenda is
ineens totaal anders. Werk- en kerkafspraken zijn nu afspraken met
specialisten en fysiotherapeuten en sport is vervangen door oefeningen
gericht op herstel. Bij een hersenschudding moet je zeker geen
meerdere dingen tegelijk doen, het zogeheten multitasken. Tjonge, wat
valt dat tegen. Vooral het denken zet je niet zomaar stil. Toch neem ik
veel rust en vermijd ik te veel drukte.
Wat niet anders wordt, is het contact. Sterker nog, dat wordt zelfs
ineens veel meer. Of is het eigenlijk dat ik me er meer bewust van ben?
Bezoekjes, bloemen, app-berichten, e-mailtjes en heel veel kaarten,
laten mij beleven wat dat met mij doet. De belevenis dat al deze
mensen aan mij denken. Ik raak er door ontroerd. Leven vanuit DE
BRON is veel waard.
Ik dank jullie BRONners enorm voor al die aandacht.
Voor het herstel ben ik erg dankbaar. Dat gaat boven verwachting. Wel
zal ik de komende periode nog voorzichtig zijn met de hersenschudding.
Dat betekent veel rust en niet te veel prikkels.
Het moderamen pakt de taken op met Henk Steenhuis als voorzitter.
Wanneer mijn herstel het toelaat, kom ik over een tijdje stapje voor
stapje weer terug.
Groetjes,
Freddie Schutte
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In memoriam Berend Jan (Ben) Beens
geboren 19 juli 1941; overleden 6 juli 2022

Ben is tachtig jaar geworden. Bij zijn afscheid
stond er een grote groep mensen van IJVV bij De
Bron om te condoleren. Daar heeft Ben heel veel
geklust en vrijwilligerswerk gedaan. Zijn lust en zijn
leven.
Zijn voetbalclub, de sfeer waarin hij zich thuis
voelde.
Hij trouwde met Jet en samen kregen zij drie
kinderen. Ze bouwden hun leven op en het werd
goed. Ben werkte bij de sociale werkvoorziening
en had als grote hobby het verzamelen van
postzegels.
De kinderen en kleinkinderen waren zijn trots. Hij was een zorgzame
vader die klaarstond als er iets moest gebeuren. Geen prater, een
doener. Geen kerkganger, wel gelovig.
Zijn gezondheid nam het laatste jaar meer en meer af. Hij had veel last
van benauwdheid en daar was geen oplossing voor. Voor zijn overlijden
verbleef hij nog enkele weken in Myosotis. Daar was hij niet gelukkig; hij
zag ook niet veel perspectief meer. Hij is thuisgekomen om te sterven.
Op 11 juli hebben wij vanuit De Bron de afscheidsdienst gehouden. We
lazen Prediker 3 over God die de tijden heeft gegeven en ons leven
omvat. Aan die God hebben wij Ben toevertrouwd. ‘De mensen van
voorbij zijn in het Licht, zijn vrij.’
ds. Nelleke Beimers
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In memoriam Marjan van den Heuvel
geboren 24 maart 1958; overleden 13 juli 2022

In het najaar van 2013 werd Marjan van den
Heuvel gedoopt in De Bron. Na een opname op
de PAAZ in Zwolle kwam zij in IJsselmuiden wonen
en sloot zich aan bij De Bron. In die heel moeilijke
periode in haar leven kwam ze in contact met
God en het geloof en dat werd met die doop
onderstreept. Haar geloof gaf haar kracht en
troost. Ze ging meedoen in de thuiswerkgroep en
het ging een poosje goed. Maar haar woonsituatie
in het oude boerderijtje aan de Van Engelenweg
was erg slecht en haar gezondheid liet haar in de
steek. De verhuizing naar Kampen naar een mooi appartement volgde.
Marjans wieg stond in Amsterdam. Ze had er een heel moeilijke jeugd.
Ze kreeg twee kinderen: Delilah en Dominique. Later volgden drie
kleinkinderen. Wat was ze trots op hen. Maar relaties met mensen
werden voor Marjan op den duur altijd moeilijk. Iedereen die haar
gekend heeft weet dat. Op dieren was ze stapelgek. Ondanks haar
slechte gezondheid zorgde ze voor twee honden en een kat.
We hebben in kleine kring in de aula van de begraafplaats in Kampen
een goed en warm afscheid gehad. We lazen Psalm 23, de tekst die ook
bij haar doop werd gelezen. We hebben gebeden en een zegen over
haar lichaam en leven uitgesproken. En het gedicht gelezen dat ook bij
haar doop klonk:
Was ik een schaap was Hij mijn herder
Was ik een schaap bracht Hij mij verder
Naar ‘t frisse gras en even later
Waar water was, fris helder water
Naar de overkant, naar ‘t beloofde land
Waar je drinken kon, zo van de bron
En was ik stom, ging ik verdwalen
Hij keerde om om mij te halen
Ik wist: zolang Hij erbij was
Was ik niet bang, als Hij maar bij mij was
Aan de overkant, in ‘t beloofde land
Waar je drinken kon zo van de bron
Dat Marjan mag rusten in vrede aan de overkant, in ’t beloofde land.
ds. Nelleke Beimers
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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!
16

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
We vragen 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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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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Verantwoording collectes juni 2022
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni

KIA/Zending
Eredienst
Diaconale projecten
Diaconie
Kerk
Onderhoud kerk
Binnenlands diaconaat
Jeugd/jongeren
Diaconale projecten
Diaconie
Kerk
Onderhoud kerk

Via internet bankieren
Via rekening ZWO

Givt/app
€ 174,25
€ 65,25
€ 62,75
€ 66,50
€ 51,50
€ 37,50
€ 76,75
€ 49,75
€ 46,25
€ 72,25
€ 52,75
€ 48,25

Kerkcollecten
€ 110,20
€ 52,95
€ 43,75
€ 48,50
€ 45,15
€ 34,95
€ 40,20
€ 34,65
€ 33,40
€ 57,50
€ 40,70
€ 38,45

€ 221,50
€ 35,00

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer
.........................................................................

© 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 (110) verschijnt op vrijdag 9 september 2022.
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 3 september 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!
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Maria met muziek
Mariagrot in Tegelen (Noord-Limburg), met muziek en licht
(Fred Flentge)

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.

