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Column
Warm, koud, lauw…

“Waren jullie maar koud of warm”, schrijft Paulus in één 
van zijn zeven brieven in het boek Openbaring aan de 
vroegchristelijke gemeente van Laodicea (Griekenland). Het 
hete water van de bronnen hier in de buurt was lauw geworden als 
het langs Laodicea stroomde. Van dat beeld maakte Paulus gebruik 
om de gemeente daar kritiek te geven. Hij vond ze lauw, in de zin van 
onverschillig. Waren jullie maar warm of koud! Waren jullie maar pittig 
en uitgesproken, bedoelt hij ermee.

Deze tekst kwam bij me boven toen ik afgelopen week in de krant las 
dat vanwege de hoge energieprijzen kerken, en dan met name grote 
monumentale kerken, zich zorgen maken of ze nog kerkdiensten kunnen 
houden. Ik las al iets over: jassen aanhouden, kortere diensten of 
diensten afschaffen. Weer een hobbel voor de kerken, dacht ik, zo gauw 
na coronatijd.
Ook in De Bron hebben we hiermee te maken, maar onze ruimte is 
natuurlijk een stuk kleiner. En een jas aanhouden kan altijd, maar het 
voelt wel een stuk minder huiselijk…

“Waren jullie maar koud of warm”, klinkt in onze context heel anders. 
Vanwege de grote hitte afgelopen zomer was het in de kerken vaak 
aangenaam koel. Maar nu dreigt een te grote kou. Dus stoken dan maar 
om enigszins warm te worden? Tegelijk moeten we er alles aan doen 
om energie te besparen. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook 
vanwege de klimaatcrisis. 

Maar het punt waar Paulus op doelt, verandert er niet door. Ben je nu 
lauw of koud of warm? Draag je de kerk een warm hart toe of vind je 
het allemaal wel best? Welke ontwikkeling maak je hierin door of heb je 
hierin doorgemaakt? En loopt dat parallel aan hoe je je geloof beleeft? 
Vragen om de komende week met je mee te laten lopen. Reageren kan 
via de Bron-app!

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 9 oktober, doopdienst

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Henny Snel
Kinderkring Dianne van de Berg en Gertine Junte
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 16 oktober, zondag voor het Werelddiaconaat

09.30 uur ds. P.M.J. Hoogstrate, Ermelo
Lector WD
Kinderkring Fanny Dekker en Veronique Brink
1e Collecte Kerk-in-Actie/zending
2e Collecte Jeugd/jongeren
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 23 oktober

09.30 uur ds. G.L. Keijzer, Op ‘e Noed/St. Nicolaasga
Lector Berdien Woldring
Kinderkring Annemarie van de Beek en Margreet van Loo
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 30 oktober (einde zomertijd!); viering Heilig Avondmaal

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Gertine Junte
Kinderkring Myra en Henk Rigterink
1e Collecte Activiteiten t.b.v. tehuizen
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Woensdag 2 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Jan Vrieswijk
Collecte Diaconie
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Leven is meeleven
Zieken en herstellenden

Doop
Op zondag 9 oktober wordt Job Rozendaal, zoon van Jeroen Rozendaal 
en Tessa Rigterink, Lijnpad 9, ten doop gehouden. We hopen op een 
feestelijke dienst.

Jubileum
Bertus en Alie Waterham, Boterbloem 5, hopen op woensdag 5 
oktober zestig jaar getrouwd te zijn. Wat een feest om dit te mogen 
beleven! Op hun verzoek melden we dit jubileum. We wensen hen een 
onvergetelijke dag toe en Gods zegen over hun toekomst samen.

Verwijderd in verband met privacy.
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Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 11 september naar mw. W.A. Jager-Hissink, Groenendeal 208e
• 18 september naar mw. B.C. Oegema-Franssen, Koolmees 26
• 25 september naar dhr. L. Hakvoort, Lijnpad 4
• 25 september naar mw. H.H. van Hulsentop-Haverman, 
 Groenendeal 126
• 02 oktober naar mw. J.A. Bosma-ten Klooster, Het Groene Portaal 1, 

Nunspeet

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Namens De Bron mogen we een vijftal jarigen uit onze gemeente 
feliciteren:
• mw. W. Reenders-van den Berg, Groenendael 85, 8271 ED, 15 oktober
• dhr. M. Oegema, Koolmees 26, 8271 HL, 24 oktober
• mw. E. Blekkenhorst-Laarman, Baan 88, 8271 BG, 25 oktober
• mw. G. van Dorp-van Harten, Groenendael 38, 8271 EB, 25 oktober
• dhr. P. Wup, Rondeweg 41, 8271 DG, 31 oktober
We wensen hen een fijne verjaardag en Gods zegen voor de toekomst.

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

vergeet niet één van Zijn weldaden.

Kerkelijke stand
Nieuw binnen:
van de Hervormde gemeente De Hoeksteen in IJsselmuiden
• dhr. J. Rozendaal, Lijnpad 9, 8271 LB IJsselmuiden
Verhuisd
• mw. A.T. Lodewijk, Goudplevier 37a in IJsselmuiden, naar 2e 

Kruisstraat 5b, 7413 VG Deventer
• H.J. Hannink, Dorpsweg 78 in IJsselmuiden, naar Burg. van 

Engelenweg 90, 8271 AV IJsselmuiden
• mw. R. Wolters, Van Hamelstraat 6a in Groningen, naar 

Wiecherlinckstraat 24, 8011 KJ Zwolle

Correctie jaarboekje
Het telefoonnummer van A. van der Scheer is gewijzigd. Het vermelde 
06-nummer is vervallen en vervangen door 038 33 150 01
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Van jullie predikante
Het hoge woord is eruit. Ik ga afscheid nemen van De Bron. Tijd voor 
bezinning op mijn toekomst als predikant. Volgend jaar mag ik vieren 
dat ik dit mooie werk al 35 jaar mag doen. Ook hoop ik dan 60 jaar te 
worden. Ruim negen jaar ben ik nu jullie predikant en de klik was er 
meteen, ik heb me altijd erg gedragen gevoeld door jullie. De Bron is 
een mooie gemeente. Classispredikant Klaas van der Kamp bevestigde 
dit bij zijn visitatie van onze kerk twee weken geleden. Voorlopig blijf 
ik als ambulant predikant werken, vanaf dit najaar in Dronten. Tot 11 
december, de datum van mijn afscheid, blijf ik gewoon en van harte 
betrokken bij iedereen en alle werkzaamheden, net als anders. Tot ziens 
in De Bron dus, of in IJsselmuiden of Kampen.
ds. Nelleke Beimers

Twee avonden ”Wat de liefde doet”
Ons gemeentelid Renée van Riessen 
en ik verzorgen dit najaar twee 
avonden over het boek van de Deense 
christelijke filosoof Søren Kierkegaard. 
Het is opgenomen in het boekje van 
Vorming en Toerusting dat i.s.m. de 
kerken in Kampen wordt uitgegeven. 
Enkele exemplaren liggen nog in de 
hal. Er hebben zich zeven mensen 
opgegeven, maar er kunnen meer 
meedoen.
Søren Kierkegaard vroeg zich af: hoe wil 
ik christen zijn en wat is een daad van 
liefde?
Wie de ochtenden met Renée over ‘de 
ziel’ al meemaakte, weet dat je dan 
heel wat meekrijgt!
Heel iets anders dan een avondje 
televisie of netflixen… Dat kan altijd 
nog, vind je ook niet?
De avonden zijn op 27 oktober en 3 november a.s. om 20.00 uur in 
De Bron. Wees welkom!
Opgave kan bij: greetjeduitman@hotmail.com of 038-3446373.
Renée van Riessen en Nelleke Beimers



7

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.

Koffiemorgen senioren op 26 oktober
Op woensdag 26 oktober a.s. 
organiseert de werkgroep senioren 
een koffiemorgen in De Bron.
Aanvang 10.00 uur. Na de koffie/
thee met wat lekkers verzorgt ds. 
Nelleke Beimers de opening. 
Anne Zweers geeft vervolgens 
een lezing over zijn ex-
werk als legerpredikant. We 
sluiten de ochtend af met een 
stamppottenbuffet! We hopen u te ontmoeten. U krijgt nog een 
persoonlijke uitnodiging. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Namens de werkgroep Senioren,
Heleen Wierda-van Hoeve, tel. 038 33 111 521
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Van de preses
Een nieuw seizoen vol uitdagingen 

In de NieuwsBron van 19 augustus jl. schreef ik over het nieuwe seizoen 
waarin we met allerlei activiteiten van start gaan. Wat ik, en velen 
met mij, toen nog niet wisten, was het besluit van onze predikante 
Nelleke Beimers om afscheid te nemen van De Bron. Nelleke, zo heeft 
zij ons laten weten, is na een predikantschap van bijna 35 jaar toe aan 
een periode van bezinning. Vanuit haar perspectief een volstrekt te 
begrijpen beslissing. Samen met Nelleke hebben we meer dan negen 
prachtige jaren gedeeld en wat de kerkenraad betreft had het afscheid 
nog wel even op zich mogen laten wachten. We zullen haar missen, 
maar het is niet anders. Zoals onze vroegere predikant Ad van Noord 
bij zijn intrededienst opmerkte: “Voorgangers zijn voorbijgangers”. 
Het afscheid van Nelleke vindt plaats op 11 december a.s. op de derde 
zondag van Advent.
Het vertrek van Nelleke brengt een grote uitdaging voor ons mee. Naast 
een afscheidsbijeenkomst voor Nelleke gaat de aandacht natuurlijk 
vooral uit naar het zoeken van een nieuwe predikant. Een zoektocht 
die gelet op het grote aantal vacatures wel eens een lange tijd in beslag 
zou kunnen nemen. In ieder geval gaan we vol goede moed en in 
vertrouwen op weg. In de eerstkomende vergaderingen van de kleine 
en grote kerkenraad zal het beroepingswerk volop aandacht krijgen. 
Voor de periode dat wij vacant zijn is ds. Gerda Keijzer-Stoel bereid 
gevonden om de pastorale taken binnen De Bron waar te nemen. Mocht 
dat niet lukken vanwege werkzaamheden in haar eigen gemeente, dan 
zal ds. Richard Vissinga uit Kampen haar vervangen. Beide predikanten 
zijn zeer bekend met onze gemeente en bij onze leden. We zijn blij en 
dankbaar voor hun bereidwilligheid.

Een andere uitdaging waar wij voor staan heeft te maken met 
de gestegen energielasten. Net als bij u thuis wordt ook de 
kerk getroffen door torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit. 
Getuige een krantenartikel ‘Bibberen in godshuizen’ zijn er meer 
kerkgenootschappen die met dit probleem worden geconfronteerd. 
Het ziet ernaar uit dat de energielasten in 2023 ten opzichte van dit 
jaar drie tot vier keer zo hoog worden. Dat levert een fors probleem 
op voor de begroting van 2023. De taakgroep Administratie en Beheer 
werkt in overleg met de kerkenraad een aantal maatregelen (‘dikke 
truiendiensten’?) uit die het gebruik van energie beperken. U hoort daar 
meer over via de NieuwsBron of via de Bron-app.

Henk Steenhuis, interim-voorzitter
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Update bouwreis Namibië

In samenwerking met architecten in Nederland en Namibië zijn we 
de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereiding en 
planning van de bouwwerkzaamheden in Namibië. Het is de wens 
om binnen de school van het Five Rand kamp een nieuwe keuken 
en eetruimte voor de kinderen te realiseren. Het aanvragen van 
bouwvergunningen en het voorbereiden van de bouwwerkzaamheden 
vragen dusdanig veel tijd, dat ons is geadviseerd om ons bezoek aan 
Namibië uit te stellen. Het gaat hierbij om uitstel, zeker niet om afstel! 
In februari/maart 2023 gaan wij alsnog richting Namibië om daar onze 
handen uit de mouwen te steken voor het project “Vrienden voor Jan” 
van Orange Babies.

Voor meer informatie zie website
https://actie.orangebabies.nl/actie/vrienden-voor-jan 

Dit geeft ons tijd en gelegenheid om nog een aantal  acties te 
organiseren.
Zo willen we evenals vorig jaar weer een “snertactie” houden. Te zijner 
tijd wordt dit via de NieuwsBron onder uw aandacht gebracht en komen 
er weer bestellijsten in de kerk te liggen.
Daarnaast is het plan om elke maand op een zaterdagmiddag onze 
‘mancave’ aan de Zendijk (Kleiland 14G) vanaf 16.00 uur open te stellen 
(ook vrouwen zijn natuurlijk van harte welkom!). Onder het genot van 
een bak koffie of drankje kunnen we elkaar daar ontmoeten. Er wordt 
dan € 1,- per consumptie gevraagd en dit geld is, na aftrek van de 
kosten, bestemd voor ons Namibiëproject. 
De data in 2022 zijn: 22 oktober, 26 november en 17 december.
Iedereen is welkom, dus neem gerust bekenden/vrienden mee!

Een hartelijke groet van de Namibiëgangers,
Henk en Annette Rigterink, Aske van Enk
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Collecte ZWO op Wereldvoedseldag
Op zondag 16 oktober is het 
Wereldvoedseldag. Daarom collecteren 
we dan voor betere leefomstandigheden 
voor de Javaanse boeren in Indonesië.

Op het Indonesische eiland Java wonen 
veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk 
hen om duurzaam te ondernemen 
en coöperaties op te zetten. Tijdens 
trainingen worden christelijke waarden 
en normen gekoppeld aan het bedrijven 
van landbouw. Door de coöperaties 
raken boeren minder afhankelijk van 
tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Het 
project is zo succesvol dat dit project 
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk 
(GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. 
Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders 
in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën 
en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en 
boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien 
in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op 
te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren 
en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere 
landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren 
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen 
omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-winsituatie. 

Helpt u ook mee om deze boeren te steunen? Uw bijdrage kunt u 
overmaken naar reknr. NL30RABO0321421140 t.n.v. ZWO de Bron of via 
de app. Graag erbij vermelden dat het gaat om de collecte van zondag 
16 oktober 2022 – boeren op Java.
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De Groene Bron
De werkgroep Groene Bron heeft al weer vergaderd en nagedacht 
over: waar staan we nu, wat hebben we in één jaar gedaan en al 
bereikt, waarmee gaan we dit nieuwe seizoen aan de slag?
We zijn blij met de vele reacties op de ‘geeltjes’ in de Pinksterdienst 
met tips en ideeën hoe we individueel en op De Bron-niveau kunnen 
besparen, vergroenen en verduurzamen.

Wat hebben we zoal gedaan?
• Een minibieb opgestart.
• Zwerfvuil opgeruimd in de zomer + op zaterdag 17 september met 

de Wereld Cleanup day. De prikstokken liggen in De Bron. Wilt u/wil 
jij eens prikken, dan kun je de sticks in de onderkast van de minibieb 
meenemen of vraag er iemand van de Groene Bron-leden naar.

• Vaker is er contact en overleg geweest met de taakgroep 
Administratie en Beheer over de duurzaamheid van het kerkgebouw 
en wat ermee samenhangt. In de voorzomer zijn onder andere de 
spouwmuren voorzien van isolatie.

• Er was contact met de Groene Groepen in Kampen van het Open Hof 
en de Bazuinkerk over uitwisseling met wat zij doen en hoe we elkaar 
kunnen versterken.

• Medewerking aan de Pinksterdienst in juni.

Top 5 van de ‘geeltjes’ 
• Zonnepanelen plaatsen
• Verwarming een graadje lager zetten
• Tuin meer insect- en vogelvriendelijk maken
• Regenwater hergebruiken
• Sedum op het dak van de kerk/het fietsenhok
We hebben een voorlopige keuze gemaakt waar we dit seizoen mee aan 
de slag gaan: 
Weder-uitnodiging aan de Groene Groepen van Kamper kerken. 
Daarnaast gaan we opnieuw in gesprek met de TAB om te zien waar 
duurzame mogelijkheden liggen en waar zij ook mee bezig zijn. Het 
hergebruik van hemelwater zal onder andere onderwerp van gesprek 
zijn. In volgende NieuwsBronnen leest u er meer over.

Duurzame tip van de maand oktober: Zet eens een wekkertje voor hoe 
lang je doucht. Kan het korter? Kan het kouder? Er zijn mensen die koud 
afdouchen en zelfs koud douchen! Het wordt als verfrissend ervaren; en 
het is nog goed voor je weerstand ook. 
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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.

Bijbelkring
Onder leiding van ds. W. Dekker komen we op twaalf 
donderdagavonden bij elkaar om ons over het Woord van God te 
buigen. We sluiten aan bij het Bijbelleesrooster van de Westerkerk. 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?
Data   : 22/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 12/01, 26/01, 9/02,  
    23/02, 16/03, 30/03
Tijd  : 19.30 uur
Locatie  : Westerkerk
Kosten  : bijdrage koffie
Aanmelden  : ds. Wilbert Dekker, 
    e-mail: 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 
zich opnieuw aan te melden.
Datum   : donderdag 6 oktober 2022
Tijd   : 20.00 uur
Locatie   : Westerkerk
Inleider   : ds. Wilbert Dekker
Bijdrage   : € 5,-
Contactpersoon : Alex van den Bos, avdbos65@gmail.com, 
     tel. 038 33 125 14
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Met Kierkegaard denken over de liefde
Liefde is een van de grote thema's in het werk 
van de christelijke filosoof en schrijver Søren 
Kierkegaard (1813-1855). In 1847 publiceerde hij 
er een boek over: Daden van liefde. Of, in meer 
recente vertaling: Wat de liefde doet (Budel 
2007).
Voor Kierkegaard is liefde dus niet in de 
eerste plaats een emotie. Hij richt zich op het 
handelen, op dat wat de liefde doet. Wat is nu 
eigenlijk een daad van liefde?  

Deze korte cursus is een kennismaking 
met Kierkegaards denken over liefde. We 
lezen en interpreteren gezamenlijk teksten 
uit bovengenoemd boek (teksten zijn bij 
aanvang beschikbaar). Langs die weg maken we ook kennis met Søren 
Kierkegaard zelf: hoe wilde hij christen zijn? En waarom was liefde voor 
hem zo belangrijk? 

Data  : donderdag 27 oktober en 3 november 2022
Tijd  : 20.00 uur
Locatie  : De Bron
Inleider  : dr. Renée van Riessen is filosoof en dichter. Ze doceerde  
    filosofie aan de PThU en aan de Universiteit Leiden
Bijdrage  : € 7,50
Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com, 
tel. 038 34 463 73
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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 PKN-
Nederland 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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© 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 (112) verschijnt op vrijdag 4 november 2022. 
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 29 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!

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

Een ongewone winter in Andalusië 
Op 13 oktober bent u van 19.30 tot 21.00 uur van harte welkom in de 
Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen. Daar vertel ik en laat foto's/
filmpjes zien over mijn verblijf in Andalusië vorige winter. 
Ik werkte en woonde daar op biologische boerderijen en tuinderijen 
en dompelde me onder in de eenvoudige leefwijze aldaar. Ook vertel 
ik over de duurzaamheid en de watertoevoer. Want het water komt in 
Andalusië niet altijd zo maar vanzelfsprekend uit de kraan… Wilt u mij 
vóór 12 oktober a.s. laten weten of u erbij bent: montagne01@live.nl of 
via 06 13585341. Hopelijk tot dan.
Ingrid van den Berg



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.


