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GOED
Op aanraden van een aantal gemeenteleden ben
ik begonnen in het boek “Genesis” van de inmiddels
overleden rabbijn Jonathan Sachs. Ik geef jullie de woorden
van de flaptekst even door. Sachs schrijft hierin over de zin “En God zag
dat het goed was”.
Zien dat iemand goed is en dat ook zeggen, is een scheppende daad
- een van de grote scheppende daden. Het goede in anderen zien en
ervoor zorgen dat zij zichzelf zien in de spiegel van onze waardering,
helpt iemand zich optimaal te ontwikkelen. De Talmoed zegt: “Iemand
die ervoor zorgt dat anderen goeddoen, is groter dan degene die zelf
goeddoet”.
Als we anderen helpen te worden wat zij in potentie zijn, brengen we in
hun ziel de scheppingskracht tot leven. Dat gebeurt niet door afwijzing,
maar door het goede in hen op te sporen en hen te helpen het te zien,
het te herkennen, het zich eigen te maken en te leven.
“En God zag dat het goed was.” Ook dit is een onderdeel van het
scheppingswerk, het subtielste en mooiste van allemaal. Wanneer wij de
goedheid in iemand erkennen, doen we meer dan goedheid scheppen;
we helpen de goedheid scheppend te worden. Dit is wat God voor ons
doet en Hij roept ons op hetzelfde voor anderen te doen.
Een oplossing voor alle problemen in onze samenleving is dit niet. Maar
het kan wel zeer helend werken op de vierkante meter, daar waar wij
invloed kunnen uitoefenen.
ds. Nelleke Beimers
PS De rest van het boek is ook een aanrader…!
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Levend water vanuit de Bron
Zondag 11 september, startzondag
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Aly Brug
Dianne van de Berg en Henk Rigterink
Kerk
Diaconie
Diaconale projecten

Zondag 18 september
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Atty Westerink
Jacquelien Barneveld en Veronique Brink
Diaconie
Kerk
Diaconale projecten

Zondag 25 september, bevestiging ambtsdragers
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Nelleke Beimers
Fred Flentge
Fanny Dekker en Marijke de Vries
KerkInActie/Zending (Vredesweek)
Middengroep
Onderhoud kerkgebouw

Zondag 2 oktober, Israëlzondag
09.30 uur
Lector
Kinderkring
1e Collecte
2e Collecte
3e Collecte

ds. Klaas van der Kamp (dienst in dialect)
n.b.
Rosanne de Jonge en Imke Vrieswijk
Kerk en Israël
Kerk
Onderhoud kerkgebouw
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Leven is meeleven
Zieken in ons midden
Deze keer geen berichten over gemeenteleden met naam en toenaam.
Maar er zijn zorgen, er is ziekte, en er zijn verliezen. Ieder die ermee
worstelt wensen we toe dat er een luisterend oor is, en aandacht van
mensen en van God.
Huwelijk
Marije Bruins, Joeri Schutte en hun dochter
Merel hebben zich aangesloten bij De Bron.
Ze wonen aan de Mandjeswaardweg 6, beter
bekend als Erf 1. Door corona kwam het er
niet eerder van, maar nu willen zij elkaar
het ja-woord geven op 9 september a.s. De
burgerlijke en kerkelijke ceremonie vinden
plaats op hun erf. We wensen Marije en
Joeri een prachtige dag en zegen over hun
toekomst samen!
’n Bakkie in De Bron
Op donderdag 29 september van 10.00 tot 11.30 uur is de kerk weer
open voor ontmoeting en gezelligheid. Met daarbij natuurlijk een kop
koffie/thee en iets lekkers. Kom jij ook?
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
In deze herfstmaand hopen velen hun verjaardag te vieren, namelijk:
• mw. A. van Dijk-Bastiaan, Veenstraat 8, 8271 VR, 11 september
• mw. G. de Ruiter-Hofstede, Goudplevier 126, 8271 GC, 12 september
• dhr. H.J. ten Hove, Tureluur 2, 8271 HD, 12 september
• dhr. J.S.T. Niessen, Esdoornhof 189, 8266 GG Kampen, 14 september
• mw. H.C, van Oene, Postgrevestrrat 44, 8271 VB, 14 september
• mw. M. de Wilde-Pelleboer, Groenendael 215, 8271 EM, 15 september
• dhr. J.J. de Boer, Burgemeester Visserweg 32, 8271 CP, 18 september
• mw. J. Pol, Bloemstraat 14, 8271 VX, 22 september
• mw. D.J. Berenschot-Nijhuis, Drostenstraat 49, 8271 TE, 29 september
• mw. J.A. Bosma-ten Klooster, Het Groene Portaal 1, 8071 TP,
Nunspeet, 3 oktober
• mw. W. Schipper-van Dorsten, Bloemstraat 74, 8271 VZ, 4 oktober
• mw. D. van de Veen-Janse, Schelp 28, 8271 KP, 7 oktober
• mw. G. Vriesema-Blaauw, de Noord 6, 8271 CC, 7 oktober
Als gemeente van De Bron feliciteren we allen van harte met deze
heugelijke dag en wensen hen het allerbeste voor de toekomst!
Uit de Psalmen (118: 29):
Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 21 augustus naar mw. B. Otten-Lassche, Maarlenhof kamer 4 in
Kampen
• 28 augustus naar mw. T. Vreeswijk, Vermuydenstraat 84 in Kampen
• 04 september naar dhr. G. van Olst, Groenendael 168
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Bevestiging en afscheid ambtsdragers
De kerkenraad is zeer verheugd te kunnen meedelen dat de volgende
broeders en zusters bereid zijn om een taak in de gemeente te
vervullen:
• dhr. W.J.H. de Jonge, Koolmees 14, wordt bezoekouderling 75
Verder zijn bereid om zijn/haar taak te verlengen:
• dhr. Henk Bosch, Koolmees 5, voorzitter taakgroep Communicatie en
Publiciteit (1 jaar)
• dhr. Ed Soer, Rietgors 15, bezoekouderling 75+ (1 jaar)
• dhr. Fred Flengte, Graspieper 7, ouderling kerkrentmeester (1 jaar)
• dhr. Herman Wierenga, Zeegravensingel 82, diaken (1 jaar)
• mw. Josephine van der Kamp, Bisschopswetering 73, diaken (2 jaar).
Als er geen wettige bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van
de ambtsdragers plaatsvinden in de morgendienst van 26 september
a.s. In deze dienst nemen we ook afscheid van ambtsdragers. Zij hebben
zich de afgelopen jaren ingezet voor onze gemeente. Daarvoor danken
we hen van harte:
• dhr. Jan-Jaap Scholing, Zeegravensingel 85, diaken
• dhr. Jan Vrieswijk, A. Schweitzerlaan 7, bezoekouderling 75+
• mw. M. Blekkenhorst, Karthuizerlaan 54, scriba
Kerkelijke stand
Overleden
• op maandag 22 augustus 2022: G.Y. Jansen, geboren 29 januari 1973,
Kapittelstraat 23, 8271 XH IJsselmuiden
Nieuw binnen
• dhr. en mw. Hellendoorn, Korenbloem 10, 8271 DR IJsselmuiden
• dhr. J. Schutte, mw. J.M. Bruins en hun dochter Merel,
Mandjeswaardweg 6, 8267 AW Kampen
• dhr. R.H. Hommes, Kwekerije 4, 8266 KH Kampen (als ‘vriend van De
Bron’)
Geboren
• op 12 juli 2022: Wilbert Gerrit Ooteman (roepnaam Morris), zoon
van William en Martine Ooteman-Wierda en broertje van Mila,
Lijnbaanstraat 19, 8271 AG IJsselmuiden
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In memoriam: Gerrit-Yme Jansen

geboren 29 januari 1973; overleden 22 augustus 2022

Gerrit-Yme had als levensmotto: “Later is nu”.
Dat had hij geleerd toen hij dertien jaar geleden
ernstig ziek werd en de artsen verwachtten dat
hij zou sterven. Het leven moest toen per dag
geleefd worden. Maar de dagen werden weken,
maanden, jaren… Hij stond te boek als medisch
wonder.
Het werden dertien goede en gelukkige jaren,
waarin Gerrit-Yme samen met Annet hun
kinderen Teun en Yvon kon zien opgroeien,
waarin hij zich ontwikkelde in zijn werk en zijn
grote passie, het fietsen, uitbouwde. Hij reed
alle grote wielerklassiekers en genoot ervan de
wereld per fiets te beleven en te ontdekken. De basis voor dit fietsen
werd gelegd in Friesland, zijn geboorteprovincie, waar hij zeker 25 keer
de Friese Elfstedentocht fietste!
Dit voorjaar openbaarde zich opnieuw kanker en onderging hij zware
behandelingen en meerdere operaties. Aanvankelijk was het perspectief
hoopvol. Maar uiteindelijk kwamen er complicaties en ging het niet
meer. Gerrit-Yme nam op indrukwekkende manier afscheid. Met
verdriet, maar ook dankbaar voor zijn leven, dankbaar voor zijn gezin.
Zijn christelijke roots gaven hem de kracht dit te kunnen doen.
In de dankdienst bij zijn afscheid stond het beeld van de adelaar
centraal. In de Bijbel is het een beeld voor God. Die zijn jongen het
nest uitgooit, omdat ze moeten vliegen op eigen kracht. Maar die in
de bergen hoog boven hen zweeft en als het moet hen draagt op zijn
vleugels. Leven moeten we op eigen kracht. Maar soms worden we
gedragen.
Dat het zo zal zijn voor Annet en Teun en Yvon en voor iedereen die
Gerrit-Yme zal missen.
“De mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij.”
ds. Nelleke Beimers

7

Vanuit de diaconie
Collecte diaconale projecten
Kinderarmoede is een complex probleem,
met soms vergaande gevolgen voor de
ontwikkeling én toekomst van een kind.
Wat is de impact? En welke rol speelt
Kinderhulp in de hulp aan deze kinderen
en jongeren.
Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat
zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die allesbehalve een zorgeloze
jeugd hebben. Deze kinderen groeien op in een gezin met een inkomen
ónder het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Hierdoor is thuis niet altijd genoeg geld voor
basisbehoeften zoals nieuwe kleding na een groeispurt, of een keer een
dagje uit ter ontspanning.
Maar ook een fiets voor school is vaak een te grote kostenpost. Net
als een ingerichte kinderslaapkamer of verder kunnen studeren na de
middelbare school. Kinderen die opgroeien in armoede merken zo altijd
en overal dat er thuis niet genoeg geld is. En dat heeft gevolgen voor
hun ontwikkeling en toekomst.
Impact op het kind
Kinderen in armoede voelen zich vaak achtergesteld en minder waard
dan kinderen uit gezinnen die meer geld hebben. Want zij kunnen
nooit iets nieuws aan vrienden laten zien, of meepraten over een
dagje uit. Dit zorgt voor gevoelens van angst en eenzaamheid. Daarbij
voelen de kinderen de stress van hun ouders vaak haarfijn aan. Dit
kan hen verdrietig of bezorgd maken. Of ervoor zorgen dat ze zichzelf
wegcijferen om hun ouders te ontlasten.
De kinderen missen door geldgebrek thuis vaak dingen die belangrijk
zijn voor hun ontwikkeling zoals leesboeken, uitjes naar een museum
of een fijne, rustige slaapkamer. Hun ouders hebben hier simpelweg
het geld niet voor. Ook moeten de kinderen het met minder tijd en
aandacht van hun ouders doen. Dit komt doordat vader en moeder
vele zorgen aan hun hoofd hebben of veel moeten werken en daardoor
afwezig zijn.
Ongelijke kansen
Vooral als een gezin lang in financiële problemen zit, zijn de negatieve
gevolgen voor kinderen duidelijk zichtbaar.
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Kinderen die opgroeien in armoede doen het over het algemeen
slechter op school, krijgen later vaker een slecht betaalde baan en
kampen bovengemiddeld vaak met gezondheidsproblemen. Ook krijgen
ze niet altijd dezelfde kansen als kinderen uit welvarende gezinnen,
bijvoorbeeld omdat hun ouders een beperkter netwerk hebben.
In de maanden september/oktober zijn de opbrengsten van de
diaconale projectencollecte en de avondmaalscollecte van 9 oktober
bestemd voor de stichting kinderhulp. Deze collectemomenten worden
door de Diaconie van harte aanbevolen!
Diaconale vacatures
Er gebeurt van alles in deze wereld en er is van alles dat ons bezighoudt.
Het evenwicht vinden in de hectiek van alle dag is ons aller uitdaging.
Gezin, werk, hobby en andere bezigheden vergen aandacht en tijd. De
keuze om te investeren in kerk en kerkenwerk is er ook één die goed
afgewogen dient te worden. De Diaconie bestaat uit enthousiaste
gemeenteleden die oog en oor hebben voor wat er bij mensen in
onze gemeente lokaal, regionaal en landelijk speelt. Ook bedenken we
collectedoelen en verzorgen we de avondmaalsvieringen en bezorgen
we de bloemengroet en elk jaar een Bijbels dagboek bij 70-plussers.
Mooi en dankbaar kerkenwerk! Om een evenwichtige verdeling van
taken en diensten over het jaar te kunnen hebben, zouden we het
heel fijn vinden om aan ons team nog mensen toe te kunnen voegen.
Dit onder het motto dat vele handen het niet al te zware werk toch
nog wel wat lichter kunnen maken. Heeft u vragen over wat nu een
diaken zoal doet? Stelt u ze dan aan Anja, Arjen, Jan Jaap, Herman,
Josephine, Vasthi of Arjen. Wij hopen dat een en ander zal leiden tot
een uitbreiding van het team van diakenen.
Met vriendelijke groet, Arjen van der Vinne
Met De Bron aan boord bij de Veerman van Kampen
Op 11 september is het zover! Er hebben zich maar liefst 117 personen
aangemeld, waarvan 19 kinderen en ook is er een ‘baby on board’. Mooi
om te zien dat jong en oud elkaar zullen ontmoeten op de Veerman van
Kampen. De kinderkring verzorgt het programma voor kinderen op de
boot.
Na de kerkdienst en het koffiedrinken is het vanaf 11.30 uur mogelijk om
in te schepen. Om 12.00 uur zullen we vertrekken om het ruime IJsselse
sop te kiezen voor een Rondje Kattegat. Rond 15.00 uur meren we weer
aan in Kampen. We hopen natuurlijk op heel mooi weer. Die kans is
groot en dan hebben zowel onderdeks als bovendeks plek.
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Rampscenario?
Mocht het pijpenstelen regenen die dag, dan kunnen 100 mensen
sowieso binnen zitten en wordt het voor 17 mensen de uitdaging om
eventueel met regenjas, paraplu zichzelf op het dek te vermaken.
Wat op zich ook wel charme heeft, zeker met wat harde wind erbij en
striemende regen... Of dat een aantal mensen toch ‘buiten de boot
vallen’ door te besluiten op de wal te blijven.
We gaat echter uit van het positieve en gaan voor een zonnige zondag!
Kom aan Boord, ook voor jou is er een plekje!
Met vriendelijke groet, Arjen van der Vinne
Zondag 4 september: collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de
allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar
(TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg
voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI
mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook
stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot
slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische
zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak
trainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en
fysiotherapie krijgen. Doet u mee? U kunt na lezing van deze
NieuwsBron tot donderdag via de app doneren of anders via
overboeking naar ZWO.
Zondag 25 september: collecte voor vredeswerk van Colombiaanse
vrouwen
In Colombia leed men vijftig jaar lang onder een burgeroorlog met
220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg.
Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden
willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook
in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden
onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden
vaak diep geraakt door herkenbare bijbelverhalen waarin geweld
voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede
en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze
verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen
moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn
we de kerk in actie: in Nederland en in Colombia.
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Lied: Voor ieder van ons (Lied 388: 1,4,5)
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en
geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en
geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht
en geluk!
Beluister dit lied (+ bladmuziek)
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Vanuit Vorming en Toerusting
“Aan en om de tafel… om elkaar te ontmoeten en te inspireren…” Dát
is het thema van het programma waarmee Vorming en Toerusting van
de PKN Kampen en De Bron IJsselmuiden seizoen 2022-2023 ingaat.
De commissie V&T werkt namens een aantal protestante gemeentes
in Kampen en IJsselmuiden. Ook met de Rooms Katholieke Parochie
Thomas à Kempis werken wij samen. Wij streven ernaar onderwerpen
aan te bieden op het gebied van Bijbel en theologie, kerkelijk leven,
spiritualiteit, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en filosofie.
Door de coronamaatregelen konden wij de afgelopen twee jaren in
beperkte mate activiteiten ontplooien. Het komende seizoen hopen we
u kringen onder de aandacht te brengen waarin we elkaar weer kunnen
ontmoeten. Dat de kringen bij mogen dragen aan de verbinding met
elkaar, met God en met de wereld om ons heen. Kijk voor het totale
programma op de website van De Bron. Het kerkblad geeft alleen de
activiteiten weer die in de komende weken plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat u zich voor de activeiteiten aanmeldt bij de
betreffende contactpersoon. Bij de betreffende kring vindt u het
e-mail adres of telefoonnummer achter haar/zijn naam. We zien uw
aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Betalen kan op de avond zelf of vooraf door het geld te storten op
NL35INGB0005782724 t.n.v Commissie Vorming en Toerusting. Graag
met vermelding van de activiteit(en) waarvoor u zich aangemeld hebt.
De bijdrage voor de avond is inclusief de koffie/thee.
BIJBELKRING
Ook dit jaar houdt ds. W. Dekker
weer een Bijbelkring. Op twaalf
donderdagavonden komen we
bij elkaar om ons over het Woord
van God te buigen. We sluiten aan
bij het Bijbelleesrooster dat in de
Westerkerk gebruikt wordt. Dat
betekent dat we stukken lezen uit
de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel, 1 en
2 Koningen, Daniël, Ezra, Nehemia en Job. Hoe leren we God kennen in
deze gedeelten? En hoe kan dit ons geloof verrijken? Weet je welkom!
Data 		 : donderdag 22 september, 13 oktober, 27 oktober,
		 10 november, 24 november, 8 december, 12 januari,
		 26 januari, 9 februari, 23 februari, 16 maart, 30 maart
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Tijd		
Locatie		
Kosten		
Aanmelden
e-mail		

: 19.30 uur
: Westerkerk
: bijdrage koffie
: ds. Wilbert Dekker,
: ds.dekker@westerkerkkampen.nl

GEÏNSPIREERD DOOR DE GODDELIJKE KOMEDIE
Meer dan 700 jaar geleden schreef
Dante Alighieri zijn meesterwerk
'De Goddelijke Komedie'. Het is
een gedicht van precies honderd
hoofdstukken waarin Dante de
hel, de louteringsberg en de
hemel doortrekt, in het spoor
van zijn geliefde Beatrijs. Op zijn
pelgrimstocht komt hij tot dieper
inzicht over zichzelf en de wereld om
zich heen. Ds. Wilbert Dekker neemt
je mee in de wondere wereld van Dante. Hij laat zien hoe het lezen van
dit oude gedicht ook ons tot dieper zelfinzicht kan brengen.
Mocht u zich de vorige keer aangemeld hebben, dan verzoeken we u dit
opnieuw te doen.
Datum			
: donderdag 6 oktober 2022
Tijd			
: 20.00 uur
: Westerkerk
Locatie			
: ds. Wilbert Dekker
Inleider			
: € 5,Bijdrage			
Contactpersoon
: Alex van den Bos, avdbos65@gmail.com,
			
tel. 038 33 125 14
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Gebed: Neem de zwaarte weg
Goede God,
wat brengt mij de toekomst?
Ik vind het zwaar.
Kranten vol wereldnieuws schreeuwen mij toe.
Ze zeggen dat het niet goed gaat:
onze aarde warmt op,
de zeespiegel stijgt,
mensen slaan op de vlucht.
Als ik de toekomst in Uw hand leg,
wilt U mij dan laten zien
welke rol er is voor mij in deze wereld,
wat ik kan doen.
God, neem de zwaarte van mij weg
en laat me zien
hoe ik een mens van Uw toekomst mag zijn
door Jezus Christus, onze Heer.
ds. Trinette Verhoeven
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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. De hapjes en
drankjes zijn zoveel mogelijk lokaal en/of biologisch.

Van jullie predikante
De zomer duurt voort. Helaas de
droogte ook. Gelukkig is er nog
voldoende water in onze mooie IJssel,
zodat we elkaar na de kerkdienst op
de startzondag kunnen ontmoeten op
de Veerman van Kampen. Meer dan
honderd mensen en kinderen gaan
mee. Ik zie er heel erg naar uit jullie
te ontmoeten!
Een hartelijke groet, ds. Nelleke Beimers
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Vredesweek 2022
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze
blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen
samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. En dat
gebeurt al!
Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe
een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een
hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende
boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel
plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven
inzetten voor vrede.
Generatie Vrede
Tijdens de nationale Vredesweek (van 17 tot 25 september), met thema
‘Generatie Vrede’, laten duizenden mensen al meer dan vijftig jaar zien
dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In
onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen,
kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt
vrede op de kaart gezet.
In het hele land worden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot
festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten.
Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één
nationale Vredesweek. Zo ontstaat, samen, een krachtig geluid.
Kijk voor meer informatie op vredesweek.nl
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Abonnementsgeld NieuwsBron

Zoals u gewend bent, gaan we het verschuldigde abonneegeld voor
kerkblad NieuwsBron automatisch bij u innen (in november a.s.). Dit
bedrag wordt om de twee jaar verhoogd en is voor dit jaar € 19,50.
Als u liever uw bijdrage niet via een automatische incasso afgeschreven
wilt hebben, dan dient u de bijdrage van € 19,50 per abonnement vóór
15 oktober a.s. zelf over te maken op rekeningnummer NL50 RABO
0373 7417 07 t.n.v. Gereformeerde kerk “De Bron”.
Fred Flentge, penningmeester

Solidariteitsbijdrage per belijdend lid
Zoals u gewend bent, gaan we de solidariteitsbijdrage voor belijdende
leden automatisch bij u innen (in november a.s.). Deze bijdrage moet
zowel door de kerk als door de diaconie afgedragen worden aan PKNNederland en bedraagt voor dit jaar € 10,00 per belijdend lid.
Als u liever uw bijdrage niet via een automatische incasso afgeschreven
wilt hebben, dan dient u de bijdrage van € 10,00 per belijdend lid vóór
15 oktober 2022 zelf over te maken op rekeningnummer NL50 RABO
0373 7417 07 t.n.v. Gereformeerde kerk “De Bron”.
de penningmeesters van de TAB en de Diaconie
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Verantwoording collectes juli 2022
03 juli

Werelddiaconaat
Pastoraat
Diaconale projecten
10 juli
Diaconie
Kerk
Onderhoud kerk
17 juli
Kerk
Bloemengroet
Diaconale projecten
24 juli
Diaconie
Website en communicatie
Onderhoud kerk
31 juli
Diaconie
Middengroep
Onderhoud kerk
Via internet bankieren
Via rekening ZWO

Givt/app
€ 128,75
€ 47,50
€ 57,50
€ 47,25
€ 57,25
€ 83,75
€ 33,75
€ 27,25
€ 27,25
€ 38,25
€ 39,75
€ 27,25
€ 244,75
€ 13,25
€ 13,75
€ 279,50
€ 00,00

Kerkcollecten
€ 31,75
€ 26,55
€ 27,60
€ 29,25
€ 27,75
€ 25,50
€ 36,95
€ 30,70
€ 24,35
€
€
€
€
€
€

49,25
49,50
39,60
38,80
30,90
39,60

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 (111) verschijnt op vrijdag 7 oktober 2022. Kopij
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 1 oktober 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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Een hangende Moeder Aarde
Wij waren onlangs in de Broerekerk te Bolsward. Nadat deze is
afgebrand heeft men de muren laten staan en er een glazen dak op
gemaakt. In deze kerk hing GAIA, een kunstwerk van Luke Jerram, met
een doorsnee van maar liefst 7 meter. Een heel indrukwekkend formaat
en het maakt je als toeschouwer nog meer bewust van de kostbare plek
waarop wij als mens mogen leven.
GAIA, volgens de Griekse mythologie de personificatie van Moeder
Aarde, geeft je een gevoel van ontzag, een diep besef van de
verbondenheid van het leven op aarde. Daarmee onze gedeelde
verantwoordelijkheid om goed voor de aarde en haar klimaat te zorgen.
Margreeth Niessen

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.

