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Column
Een danklied?!

Lied 719 uit het Liedboek gaat zo:

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land, loof 
God voor de boer op vooruitgang gebrand de oogst met 
behulp van machines volbracht, geduldig gedaan met verenigde 
kracht…
Loof God voor de vruchten van over de zee, van ver nemen schepen 
de oogst met zich mee verzonden door buren hun naam onbekend, 
gegeven door God die ons allemaal kent
Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn, ze worden bewerkt tot ze 
handelbaar zijn voor olie en ijzer en steenkool en goud, loof God die ze 
geeft omdat Hij van ons houdt 
Loof God voor de vruchten van kennis en brein, de drang tot ontdekken 
van wat er kan zijn: voor dromen en daden en al wat er leidt, tot een 
wereld van vrede en van menselijkheid
Loof God voor de vruchten van liefde alom, van leiders naar volgers 
maar ook andersom dat ieder geleid wordt geduldig en goed, naar 
vrijheid en dat men zal worden gevoed

Het lied ‘Praise God for the harvest of orchard and field’ is geschreven in 
1968 door Brian Wren als een poging om een danklied voor de oogst te 
schrijven dat niet blijft steken bij traditionele en soms wat romantische 
beelden van de oogst, maar ons bepaalt bij het globale karakter ervan. 
En behalve bij de productie ook bij het proces van verpakking en 
distributie. En verder bij andere vormen van goddelijke gaven, directe 
of indirecte. Zoals industriële toepassingen, kennis, politiek, liefde en 
geduld. Vrijmoedig wordt dit alles bezongen! Loof God!
In 1968 speelden de discussies nog niet die we vandaag de dag hebben 
over de zorg om klimaat en aarde, overproductie en uitbuiting. En dat 
tekent dit lied. Het lied is de jaren door nogal eens herschreven en nu 
staat het zo in ons Liedboek. Dan maar niet zingen? Ik vind dat geen 
optie.
Er staat veel goeds in dit lied en de intentie ervan is zuiver. Alle gaven 
van God, alle mogelijkheden die mensen krijgen moeten in dienst 
staan van een “wereld van hoop en menselijkheid”. Daar werkt dit lied 
naartoe. Daarbij zet dit lied ook aan tot nadenken; welke keuzes maken 
wij?
Hoe kunnen we komen tot een wereld waarin ieder gevoed wordt?

ds. Nelleke Beimers
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Woensdag 2 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Fred Flentge
Collecte Diaconie

Zondag 6 november, bijzondere dienst (gewijzigde aanvangstijd!)

10.00 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Fred Flentge
Kinderkring Marijke de Vries en Jacquelien Barneveld
Collecte Onkosten van de dienst

Zondag 13 november 

09.30 uur ds. K.H. de Jong, Kampen
Lector Wil Reenders
Kinderkring Rosanne de Jonge en Imke Vrieswijk
1e Collecte KerkInActie/zending
2e Collecte Kinderkring
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 20 november, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ingrid van den Berg
Kinderkring Dianne van de Berg en Veronique Brink
1e Collecte Protestantse kerk: pastoraat
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw
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Leven is meeleven
Zieken en herstellenden

Dank (1)
Lieve Bronners,
U en jullie betrokkenheid tijdens het ziek zijn en overlijden van Gerrit-
Yme heeft ons goed gedaan. Een kaartje, een appje, bloemen, heerlijke 
soep. Wat fijn dat er zo werd meegeleefd. En nu nog steeds! Dank 
daarvoor.
Groet van Annet, Teun en Yvon Jansen

Dank (2)
Wij willen u hartelijk danken voor de vele reacties die wij bij ons 
60-jarig huwelijk mochten ontvangen. Helaas kregen we op dezelfde 
dag beiden corona op bezoek. Gelukkig is dit goed verlopen, maar de 
dag was zo niet bedoeld... Jammer, maar onze dankbaarheid is er niet 
minder om.
Hartelijke groet, Alie en Bertus Waterham

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:
• 09 oktober mw. A. van Dijk-Bastiaan, Veenstraat 8
• 16 oktober dhr. R. Brink, Plasweg 68
• 23 oktober dhr. H.J. ten Hove, Tureluur 2
• 23 oktober mw. G. de Ruiter-Hofstede, Goudplevier 126
• 30 oktober mw. W. Schipper-van Dorsten, Bloemstraat 74

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Namens De Bron mogen we uit onze gemeente feliciteren met hun 
verjaardag:
• mw. C.W. Wijnja-Bak, Baan 62, 8271 BG, 11 november
• dhr. T. van de Veen, Schelp 28, 8271 KP, 17 november
• mw. C. van Oostenbrugge-Kramer, Slenkstraat 14, 8271 TB, 
 20 november
Vanuit De Bron willen we hen graag feliciteren met deze feestelijke dag!
We wensen hen een mooie dag met familie en vrienden en een 
gezegende toekomst.

Uit de Psalmen (119: 105):
Uw woord is een lamp

voor mijn voet, een licht
op mijn pad.

Kerkelijke stand
Overleden
op donderdag 13 oktober 2022
• mw. J. Wienen-van de Streek, geboren 22 mei 1932, Trekvaart 75, 

8271 AB IJsselmuiden
Nieuw binnen
van de Protestantse gemeente te Maas- en Beekdal
• mw. G. van Poortvliet-Nieuwenhuis, Burg. van Engelenweg 67-10, 

8271 AL IJsselmuiden
Verhuisd
• H. Brink en mw. H. Brink-van Dijk, Simon Johannesstraat 30 in 

IJsselmuiden, naar Bloemstraat 18, 8271 VX IJsselmuiden
• M.M. van Hulsentop, Groenendael 126 in IJsselmuiden, naar 

Monnikenstraat 26, 8271 XJ IJsselmuiden
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In memoriam 
Janny Wienen-van de Streek; 
geboren 22 mei 1932, overleden 13 oktober 2022

Janny werd als meisje in Wilsum in een groot 
gezin geboren. Het gezin was bepaald niet rijk 
en er moest al vroeg hard meegewerkt worden 
door de kinderen. Een niet makkelijke jeugd.
Ze kreeg verkering met Dries Wienen en het 
stel vestigde zich één jaar na hun huwelijk in 
het huis aan de Trekvaart. Tot haar dood zou 
Janny er blijven wonen... Vijf kinderen werden 
er geboren, waarvan de middelste Gertie, een 
jongen, overleed. De vier dochters groeiden op 
aan de Trekvaart. 

Janny was sociaal, hartelijk, warm. Ze was verknocht aan De Bron en de 
mensen van De Bron. Door middel van kaartjes leefde ze tot het laatst 
toe mee met mensen.
Haar man Dries werd jaren geleden getroffen door een hersenbloeding. 
Drie jaar verzorgde ze hem thuis en daarna woonde hij nog tien jaar in 
Myosotis waar Janny hem dagelijks bezocht. 
Ik leerde haar kennen toen ze al weduwe was geworden. Ze was toen 
nog vitaal, zwom nog en wandelde regelmatig. De afgelopen jaren 
namen wat dat betreft haar fysieke mogelijkheden af. Haar dochters 
hebben erg goed voor haar gezorgd. Elke dag was er aanloop.

Afgelopen zomer mocht ze haar 90-ste verjaardag vieren, te 
midden van familie en enkele vrienden. Er dartelden maar liefst 21 
achterkleinkinderen rond op “Ons Erf”. Ze was er heel dankbaar voor. 
Haar geloof was eenvoudig, vertrouwend en oprecht. Wij hebben haar 
eigen aanwijzingen voor haar afscheidsdienst gevolgd en de tekst die ze 
koos was: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij” uit Jesaja 43. 
Dat geloof gaf haar draagkracht en geborgenheid. In dat geloof laten wij 
haar in liefde los.

ds. Nelleke Beimers
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Van jullie predikante
Ik schrijf dit bericht in een warme nazomerweek. Ongekende 
temperaturen. De reacties op mijn naderende afscheid zijn ook warm. 
Begripvol. Daar ben ik blij mee. In het werk blijft er veel te doen. Van 
afbouwen is dus geen sprake. En dat is ook helemaal niet erg. We zien 
en spreken elkaar!
ds. Nelleke Beimers

Bijzondere viering op 6 november om 10.00 uur
De werkgroep ‘Bewoners Tehuizen’ heeft weer nagedacht over een 
mooie bijzondere viering.
Het thema is: “de Rivier…”. We wonen vlakbij de prachtige rivier de 
IJssel en ook in de Bijbel gaat het nog al eens over rivieren. En er is dat 
lied: Een rivier vol van vrede! Graag hopen wij jullie te ontmoeten op 
die zondagmorgen om er een feestelijk samenzijn van te maken!
Geke Hakvoort, Gerrie Bruins, Arjen en Annemarie Salverda, René van 
de Kamp, Vasthi Jagerman, Nelleke Beimers
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Afscheid van dominee Nelleke

Dominee Nelleke Beimers gaat ons verlaten. U wist het natuurlijk al. We 
nemen afscheid van haar op
vrijdagavond 9 december en op zondagmorgen 11 december a.s. Op 
beide afscheidsmomenten bent u van harte welkom!

Vrijdagavond 9 december
Dan is er een informele en gezellige (…) afscheidsreceptie voor alle 
gemeenteleden in De Bron van 20.15 tot circa 22.15 uur. Let op: er 
is géén koffie… Maar wél een drankje en een lekker hapje. Er klinkt 
muziek en er zijn wellicht korte en luchtige stukjes/toespraakjes van 
diverse werkgroepen/commissies. Kortom, wij verwachten u op de 
groene loper! (waarna de volgende verrassing op u wacht…). Algemeen 
aanspreekpunt voor de vrijdag is Henk Bosch.

Zondagochtend 11 december
Dan is er de officiële afscheidsdienst van Nelleke voor gemeenteleden 
en genodigden. Uiteraard in De Bron, en wel van 9.30 tot circa 11.00 uur. 
Daarna is er koffie met iets lekkers. 
Algemeen aanspreekpunt voor de zondag: Freddie Schutte.

Vervoer
Mocht u gebruik willen maken van de vervoersregeling van de diaconie, 
dan kunt u contact opnemen met Josephine van de Kamp, tel. 06 22 33 
40 27.

Graag zien wij uw komst tegemoet!

Uitnodiging
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar
20 november om 9.30 uur

In de dienst van zondag 20 november worden de gemeenteleden die in 
het afgelopen jaar zijn overleden, herdacht:
• Berend van der Kolk, 16 december 1941 - 11 december 2021
• Johanna Bernarda Kale-Doornbos, 2 februari 1939 - 15 januari 2022
• Machteldje Plender-Korenberg, 24 november 1929 - 9 februari 2022
• Wilco van Spijker, 17 oktober 1976 - 21 februari 2022
• Grietje van Asselt-Fijn, 30 april 1932 - 5 maart 2022
• Roelof Landman, 12 november 1952 - 13 mei 2022
• Jaap ter Burg, 27 januari 1932 - 17 juni 2022
• Berend Jan Beens, 19 juli 1941 - 6 juli 2022
• Marjan van den Heuvel, 24 maart 1958 - 13 juli 2022
• Gerrit Yme Jansen, 29 januari 1973 - 22 augustus 2022
• Jantje Wienen-van der Streek, 22 mei 1932 - 13 oktober 2022

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied

dat opklinkt uit verdriet.

“De mensen van voorbij” van Hanna Lam (2e couplet)
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Van de preses
Beginnend met mijzelf kan ik in dankbaarheid melden 
dat mijn herstel voorspoedig gaat. Stapsgewijs pak ik de 
draad weer op. Mijn mede-kerkenraadsleden, en met 
name Henk Steenhuis als plaatsvervanger, dank ik voor 
de inzet tijdens mijn ziekteperiode. 

Het vertrek van Nelleke als predikant van De Bron is na de eerste 
schok nu langzamerhand wel geland. De volgende fase is het besef 
van het afscheid. In die negen jaar is Nelleke vergroeid geraakt met 
De Bron. Deze vergroeiing kenmerkt zich door wie ze is in de binding 
met mensen; zowel binnen als buiten De Bron. De voorbereiding op 
dit afscheid is in volle gang. We laten Nelleke niet zomaar gaan... Daar 
hoort een afscheid bij dat bij Nelleke past. In deze NieuwsBron vind je 
de uitnodiging voor dit afscheid op vrijdagavond 9 en zondagochtend 11 
december a.s.

Met het vertrek van Nelleke moeten we op zoek naar nieuwe invulling. 
Dit voelt wat vreemd. Nelleke is nog niet eens weg en we zijn hier 
alweer mee bezig. Toch is het nodig, want de invulling van zo’n 
vacature gaat wel enige tijd in beslag nemen. Het kernwoord voor 
deze zoektocht is mijn inziens: zorgvuldigheid. En dan is het zorgvuldig 
volgen van de protocollen slechts een klein onderdeel. Waar het om 
gaat is dat we straks iemand vinden die past bij De Bron. Gelijk alle 
geloofsgemeenschappen zoeken ook wij natuurlijk naar de ideale 
mens, de alleskunner. En dat ook nog eens binnen een beperkt aantal 
beschikbare uren. 

De zoektocht begint overigens met het opstellen van een profiel. 
Daarmee beschrijf je de eigenschappen en vaardigheden waarnaar 
je op zoek bent. Maar eerst moeten we gaan beschrijven wie wij zijn 
en wat we willen. De kern hiervan hebben we in onze missie en visie 
beschreven. Maar voor een passend profiel is er meer nodig. Voor het 
nieuwe beleidsplan is gelukkig al veel voorwerk gedaan. We kunnen 
dit goed gebruiken en waar nodig nog wat uitbreiden. Een zoektocht 
met veel zorg. Maar wat het meest nodig is, is dat wij op elkaar kunnen 
rekenen. Op betrokkenheid, inbreng, begrip, geduld. Praat met elkaar 
en stel vooral vragen als iets niet duidelijk is. 

Freddie Schutte
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Vanuit Vorming en Toerusting
Bijbelkring
Onder leiding van ds. W. Dekker komen we op twaalf 
donderdagavonden bij elkaar en 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. Elke keer beginnend om 19.30 uur in de Westerkerk te 
Kampen. De kosten bestaan puur uit een bijdrage voor de koffie. Graag 
aanmelden bij ds. Wilbert Dekker, 
e-mail: ds.dekker@westerkerkkampen.nl 

Met Kierkegaard denken over de liefde
We maken kennis met Kierkegaards denken over liefde. We lezen en 
interpreteren gezamenlijk teksten uit bovengenoemd boek (teksten zijn 
bij aanvang beschikbaar). Het is op donderdag 3 november om 20.00 
uur in De Bron. Inleider is dr. Renée van Riessen. Bijdrage: n.o.t.k.
Contactpersoon: Greetje Duitman, greetjeduitman@hotmail.com, 
tel. 038-3446373

Gods engelen en wij
In deze lezing worden eerst enkele voorbeelden belicht uit de schilder- 
en beeldhouwkunst, literatuur en muziek. Vervolgens komt de vraag aan 
de orde: wie zijn de engelen en wat doen ze? Woensdag 9 november; 
20.00 uur; Westerkerk; Rob van Houwelingen, emeritus hoogleraar NT; 
bijdrage €5,-; 
contactpersoon: Mirjam Hofman, mirjam.hofman@gmail.com 

Als het leven een last is
De titel van een boek van Anselm Grȕn, waarin hij naar wegen zoekt om 
met moeilijke perioden en situaties in je leven om te gaan. De last kan 
te maken hebben met leed dat je overkomt zoals ziekte, verlies van een 
dierbare…, overbelasting of depressieve gevoelens.
Donderdag 10 november en 24 november 2022; 20.00 uur; Open 
Hof; ds. Lex Boot en Janna Bakering, psycholoog; bijdrage €7,50; 
contactpersoon: ds. L. Boot, ds.boot@openhofkampen.nl of Janna 
Bakering, jbakering@home.nl M: 06 10244986
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Collecte ZWO 13 november 

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten 

In de Golfstaten werken miljoenen 
arbeidsmigranten. Ze maken lange 
werkdagen onder erbarmelijke 
omstandigheden om geld te verdienen 
voor hun familie ver weg. Veel van 
deze arbeidsmigranten zijn christen 
en willen graag meer weten over de 
Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. 
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten 
traint voorgangers in storytelling: een 
vertelmethode waarbij bijbelverhalen 
mondeling worden doorgegeven. De 
eeuwenoude verhalen komen zo tot leven 
en krijgen betekenis in het leven van de 
arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en 
kracht.

Uw gift maakt het mogelijk dat voorgangers trainingen krijgen om 
bijbelverhalen mondeling door geven. 

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnr. NL30RABO0321421140 
t.n.v. ZWO De Bron of via de app. Graag erbij vermelden dat het gaat om 
de collecte van zondag 13 november 2022 – Golfstaten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Namens de ZWO alvast hartelijk dank!
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Jaarboek 2023
Aan het einde van dit jaar verschijnt het nieuwe Jaarboek 2023. In ieder 
geval digitaal en voor sommigen ook op papier. Zonder tegenbericht van 
uw kant blijft dit zoals het is. Bij wijziging dit graag doorgeven via 
henk.bosch@hetnet.nl En dat graag vóór maandag 21 november a.s.
Hetzelfde geldt voor wijzigingen over uw gegevens. Wellicht een ander 
adres, telefoon etc.

Middengroep
De middengroep organiseert dit najaar nog de volgende activiteiten:
* op de donderdagen 10 november, 1 december en 8 december de 
meditatieve avonden in de Oase. 
Deze zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Die tijd kunt u geheel gebruiken, 
maar ook deels. Even een moment van rust in deze drukke tijd. Je rustig 
bezinnen, mediteren bij een beeld, tekst of muziekfragment. Maar 
wellicht even helemaal niets en maar zien óf en wat er binnenkomt. 
* op donderdag 24 november gaan we een adventskrans maken 
(maximum van 10 deelnemers). 
U kunt zich opgeven via carliena1@hotmail.com

Verantwoording collectes augustus 2022
Givt/Donkey Kerkcollecten

07 augustus Eredienst €   43,75 €   42,75
Diaconie €   31,75 €   27,75
Diaconale projecten €   35,25 €   23,25

14 augustus Jeugd en jongeren €   59,75 €   66,00
Kerk €   43,75 €   68,15
Diaconale projecten €   42,75 €   52,90

21 augustus KIA/Zending €   82,50 €   51,45
Eredienst €   59,00 €   42,50
Onderhoud kerk €   54,00 €   39,30

28 augustus Bloemengroet € 103,00 €    54,90
Diaconie €   55,00 €    59,10
Onderhoud kerk €   48,00 €    56,45

Via internet bankieren: € 246,00
Via rekening ZWO €       ---

Alle gevers hartelijk dank!
Taakgroep Administratie en Beheer
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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 (113) verschijnt op vrijdag 25 november 2022. 
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 19 november 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!

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

Verantwoording collectes september 2022
Givt/Donkey Kerkcollecten

04 september Pastoraat €   33,50 €   37,60
ZWO €   39,50 €   42,90
Onderhoud kerk €   36,50 €   42,75

11 september Kerk €   67,50 €   87,90
Diaconie €   90,00 €   84,70
Diaconale projecten €   63,00 €   58,20

18 september Diaconie €   45,00 €   29,70
Kerk €   47,00 €   25,90
Diaconale projecten €   44,00 €   27,75

25 september Vredesweek €   93,50 €    38,40
Middengroep €   65,50 €    36,10
Onderhoud kerk €   62,50 €    33,50

Via internet bankieren € 312,00
Via rekening ZWO € 115,00
Gift € 150,00

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.

Veldmaarschalk en adjudant aan het front
Een nieuwe outfit van het Leger des Heils? Klaar voor uitzending naar 
Oekraïne? Een publieksfoto uit het oorlogsmuseum Soest? Niets van 
dat alles. Anne Zweers vertelde in vol ornaat op woensdag 26 oktober 
jl. (koffieochtend voor senioren) over zijn ex-werk als predikant bij 
defensie. Hij werd bijgestaan door adjudant Beimers…


