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Column
Paarse bril
In de week dat deze NieuwsBron verschijnt, zal het 
verwachten in veel gezinnen met jonge kinderen steeds 
centraler gaan staan. Het feest van Sinterklaas komt eraan! 
Schoen zetten, gedichten schrijven, surprises knutselen. Hé...
hoor ik daar iets op het dak?? Van al dat wachten en verwachten slapen 
kinderen slechter dan normaal. De opwinding is groot… Lied 745 is 
trouwens een prachtig lied over de heilige Nikolaos!

In de kerk gaat het verwachten de kerkdiensten ook kleuren. Als de 
dagen het kortst zijn, zien we uit naar het feest van het Licht, het feest 
van Kerst. Naar de geboorte van Jezus. En in deze verwachting komt ook 
die verwachting mee naar een andere tijd, een wereld nieuw en anders. 
Klassiek gezegd: het koninkrijk van God. Of: Gods wenswereld. Dat is 
een eeuwenlange verwachting en wij weten niet wanneer en of ooit… 
En het is ook niet alleen maar in een verre toekomst gelegen. Jezus 
zei immers: “Het koninkrijk is er al, is dichtbij jullie, onder jullie”. Daar 
waar hoop het wint van wanhoop, waar liefde moeilijkheden overwint, 
waar gerechtigheid gedaan wordt en waar vrede soms even zichtbaar 
wordt. Daar is die andere wereld onder ons: als een licht dat over onze 
werkelijkheid nu valt.
De adventstijd is een tijd om het verwachten te oefenen en om te 
speuren naar de tekenen van hoop en goedheid. Dan zet je geen roze 
bril op maar een paarse: de kleur van inkeer en bezinning, de liturgische 
kleur van advent.

ds. Nelleke Beimers



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 27 november (Eerste advent)

09.30 uur ds. P.M.J. Hoogstrate
Lector Atty Westerink
Kinderkring Fanny en Henk
1e Collecte Diaconie
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 4 december (Tweede advent)

09.30 uur ds. A.H. Zweers, Zwolle
Lector Annet Jansen
Kinderkring Annemarie en Margreet
1e Collecte KerkInActie/Werelddiaconaat
2e Collecte Bloemengroet
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 11 december (Derde advent);                                                    
   afscheidsdienst ds. Nelleke Beimers

09.30 uur ds. Nelleke Beimers
Lector Ineke de Graaf
Kinderkring Myra en Gertine
1e Collecte KerkInActie/Binnenlands diaconaat
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Leven is meeleven
Zieken en herstellenden

Adventsviering senioren
Graag willen wij u uitnodigen voor de adventsviering van woensdag 14 
december a.s. om 14.30 uur in De Bron. Na een kopje koffie/thee met 
wat lekkers gaan we richting kerkzaal. Bij de viering is dominee Nelleke 
Beimers onze voorganger. We besluiten de bijeenkomst met een 
feestelijke broodmaaltijd. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. 
We hopen u weer te ontmoeten!
Namens de seniorenwerkgroep,
Heleen Wierda-van Hoeve,
tel. 038 33 11 521 of 06 12 577 040  

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:
• 06 november naar mw. D. van de Veen-Janse, Schelp 28
• 13 november naar mw. W. Reenders-van den Berg, Groenendael 85

Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Hoera, er zijn weer jarige gemeenteleden te vermelden:
• dhr. L. van der Kamp, Klaver 14, 8271 DL, 11 december
• dhr. G.J. Dorgelo, Van Diggelenweg 28,  8271 ZB, 12 december
• mw. A. Brink-Koekkoek, Markeresplein 1/1, 8271 BV, 16 december

Als gemeente van De Bron feliciteren we hen van harte en wensen hen 
allen een fijne dag  en een goede toekomst met Gods zegen.

Uit de Psalmen (103: 1):
Prijs de Heer, mijn ziel,

prijs, mijn hart,
zijn heilige naam.

Kerkelijke stand
Nieuw binnen
• mw. E.M. Schotanus, Monnikenstraat 26, 8271 XJ IJsselmuiden

Verhuisd
• H. de Wilde en mw. S.M. de Wilde, Gentiaan 1a in IJsselmuiden, naar 

Rietgors 44, 8271 GH IJsselmuiden
• mw. L.A. Los, Kalmoessingel 44, naar Willem Hendrik Zwart allee 7, 

8265 TZ Kampen
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Pastoraat in de vacante periode
In de periode na 11 december ben ik niet meer beschikbaar voor 
pastorale zaken. Dat zal wel even wennen zijn, over en weer. Maar toch 
is het goed dat dit duidelijk is.
Dat geldt ook voor het voorgaan in afscheidsdiensten. Ik wil hierop 
geen uitzonderingen maken en hoop op jullie begrip hiervoor. Het is het 
meest zuiver naar iedereen toe om hierin een heldere grens te trekken. 
Bovendien hebben we goede vervangers voor het crisispastoraat 
kunnen regelen.
Ds. Gerda Keijzer en ds. Richard Vissinga zijn hiervoor door de 
kerkenraad benaderd en hebben toegezegd. Beiden zijn geen 
onbekenden in De Bron.
Mies Verkerk zal als voorzitter van de taakgroep Pastoraat het eerste 
aanspreekpunt zijn. Dus heb jij of heeft u een dominee nodig dan is 
zij de persoon met wie jij/u contact zoekt. Zij zorgt dan dat één van de 
beide vervangers ingelicht wordt. Haar mobiele nummer is 06-1549877. 
Haar vaste nummer is 038-3447673.
Wilt jij/u iets doorgeven voor de NieuwsBron voor het gedeelte “Leven 
is meeleven”, dan kan dat ook bij Mies Verkerk. Zij gaat dit bericht de 
komende tijd verzorgen. Haar mailadres is: miesverkerk@ziggo.nl
Daarnaast blijven ouderlingen en bezoekmedewerkers natuurlijk ook 
hun werk doen en zien mensen in De Bron gelukkig naar elkaar om. 
“Van ouderling naar onderling” hoorde ik laatst. Het is maar één letter 
verschil, maar toch ook heel wezenlijk. Met elkaar verbonden blijven 
en op elkaar betrokken zijn. Dat is één van de sterke pijlers waar De 
Bron vanouds op rust. In de Middengroep richt Carlien Achterkamp zich 
samen met anderen op onderlinge ontmoeting rondom verschillende 
activiteiten. Ook een mooie manier om samen Bron te zijn!

Nelleke Beimers i.s.m. Mies Verkerk
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Van jullie predikante
Nu komt het dichterbij, mijn afscheid van De Bron. Nu voel ik ook pas 
ruimte om daar wat meer mee bezig te zijn. Ik realiseer me dat ik dingen 
voor de laatste keer doe, en mensen voor de laatste keer bezoek. Het zal 
wennen zijn, over en weer, zoals ik ook al schreef in het bericht over het 
pastoraat in de vacante periode. Ik zie uit naar de avond op 
9 december en de dienst op 11 december. Ik wil er iets goeds van maken, 
iets lichts. Het is derde advent; de zondag waarop het wit door het paars 
heen schemert, de zondag van de blijde verwachting van wat komen 
gaat. Bewust koos ik deze zondag voor mijn afscheid. We leven niet 
van de laatste dingen in de kerk (we ontkennen ze evenmin) maar van 
het steeds weer nieuwe begin. Dat dát mijn afscheid zal kleuren is mijn 
vertrouwen! Voor jullie en voor mezelf.

Met een hartelijke groet, 
ds. Nelleke Beimers



8

Kinderkring: Kom tot ons de wereld wacht
Het adventsproject van de Kinderkring heeft dit jaar als thema 'Ik kan 
niet wachten!'. De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 
'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien 
uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we 
met Kerst. En traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij 
terugkomt uit de hemel.
In de komende adventsweken volgen we in de Kinderkring verschillende 
personen uit de Bijbel die wachten. De verwachting van Gods Koninkrijk. 
Wacht je mee?
Op zondag Derde advent nemen we afscheid van dominee Nelleke 
Beimers en op de vierde zondag van advent is een bijzondere dienst 
voor kinderen. Hierover volgt later meer informatie.
Hopelijk zien we jullie allemaal in de adventsweken! 
Groetjes namens van de leiding van de Kinderkring,
Jacquelien Barneveld
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ZWO-Diaconie belicht ‘Kerk In Actie’ 
Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de 
torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De 
fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om je een 
beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons 
land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het 
aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg in het afgelopen jaar met 22 
procent.

Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen met jou. We helpen 
mensen met acute nood door in samenwerking met de Voedselbank 
voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit te delen. 
Natuurlijk helpen we ook op de lange termijn. Dat doen we samen met 
SchuldHulpMaatje. Met onze hulp kunnen zij nieuwe locaties openen 
waar mensen worden geholpen om uit de schulden te komen.

Rond deze tijd ontvang je van de overheid twee keer een bedrag van 
€ 190,- als tegemoetkoming in je energiekosten. Misschien heb je 
dit zelf broodnodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen we 
je vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen 
rondkomen en met (een deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie 
‘Samen tegen armoede’ van Kerk in Actie. Je kunt je gift overmaken 
via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. ‘Samen tegen 
armoede’. Samen zijn we de kerk in Actie. Dank voor je betrokkenheid! 
P.S. Een voedselpakket kost € 35,-; met € 190,- vul je vijf 
voedselpakketten! 
Jurjen de Groot, directeur Kerk In Actie
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Afscheid van dominee Nelleke
Uitnodiging

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!
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Gezocht: coördinator B-team
Het A-team ken je wellicht nog van de televisie. Maar ken je ook ons 
eigen B-team? Ofwel het Beamteam dat elke zondag onze diensten zo 
mooi in beeld brengt. Dit fameuze team van tien actieve leden is op 
zoek naar een ‘regelaar’, een coördinator. 
En wat doet die coördinator dan zoal?
• je bent het aanspreekpunt voor taakgroepleden en vrijwilligers om 

vragen/wensen door te geven aan het Beamteam
• je maakt per kwartaal een rooster
• je wordt benaderd voor uitvaarten/huwelijken enz. en je vraagt dan 

bij het Beamteam wie er beschikbaar is voor beamer en/of camera
• als je wilt (hoeft niet): zelf een PowerPoint maken of de camera 

bedienen

Eigenlijk kun je heel veel van deze leuke klus vanuit huis doen, via 
telefoon en mail. Momenteel is Nellie Brink de coördinator. Het 
Beamteam valt onder de taakgroep Communicatie & Publiciteit. 
Ondergetekende is daarvan voorzitter en bij mij kun je ook terecht voor 
nadere informatie en hopelijk ook: aanmelding! 
Dat kan via henk.bosch@hetnet.nl of tel. 06 189 57 627. 
Trouwens, mij even aanschieten bij de Boni kan/mag ook. Of liever nog: 
bij De Majesteit op het terras…

Henk Bosch
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Van de preses
De vraag invullen! We kunnen De Bron zijn doordat 
veel gemeenteleden actief zijn in het kerkenwerk. Door 
aftreding en helaas ook door uitval zijn er nu open 
plekken en dus nieuwe actievelingen nodig. We zijn op 
zoek naar leiding voor de jongeren van Kerkontb(ei)t en 
de crèche, een nieuwe coördinator voor het beamteam, een voorzitter 
voor de taakgroep Eredienst en ook een scriba. Daarnaast zijn er 
mensen nodig voor de beroepingscommissie. 
Kerkenwerk vraagt tijd van je. En tijd is kostbaar, want het leven is al zo 
vol gepland. Als je een gezin runt en je moet dat ook nog eens alleen 
doen en je hebt ook nog eens een baan, dan vraagt dat veel van je. Ben 
je jongere, dan gaat je aandacht naar veel andere dingen dan de kerk, 
zoals opleiding, sport, vrienden en sociale media. Ben je op leeftijd, dan 
heb je wellicht al veel kerkenwerk gedaan en wil je het stokje wel eens 
overdragen aan de volgende generatie. 
Komen we daarmee als Bron niet in spreidstand te staan? Binnen de 
kerkenraad rijst wel ‘es de vraag hoe De Bron er over vijf of tien jaar uit 
ziet. We praten dan over de snel veranderende wereld om ons heen 
en proberen dat te duiden. Want we maken daar ook deel van uit. Wel 
zijn we nu dankbaar over wie en wat we als De Bron nog kunnen zijn. 
Tegelijkertijd vragen we ons af: Blijft dat ook zo? 
De werkgroep voor het nieuwe beleidsplan brengt De Bron als 
geloofsgemeenschap in beeld. Dat doen ze onder meer met een vijftal 
vragen aan u. Daarmee kan een passend (beleids)plan komen over wat 
we gaan doen om wie we als Bron willen zijn. De uitkomst van deze 
compacte vragenlijst geeft hier straks meer inzicht in. Ik hoop van harte 
dat u/jij de vragenlijst hebt ingevuld. 
In NieuwsBron nr. 109 d.d. 19 augustus (nog terug te vinden in de kerk-
app) wordt jou de vraag gesteld: Welke plaats kan De Bron innemen 
in jouw leven op dit moment?. Dat sluit aan bij de vragenlijst voor het 
nieuwe beleidsplan. Ik breid deze vraag graag uit met: Wie wil jij zijn en 
wat wil jij doen om Bronner te zijn? 
Even terug naar het begin. We hebben voor het kerkenwerk dus nieuwe 
actievelingen nodig. Het kan zijn dat u/jij gevraagd wordt voor één van 
die open plekken. Ik hoop van harte dat u/jij deze vraag invult. 
Dan tot slot: 9 en 11 december staan in het teken van het afscheid van 
Nelleke. Zie de uitnodiging. Jammer dat ze vertrekt maar waardering 
voor haar keuze. 

Freddie Schutte
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Actie Voedselbank bij supermarkten
Vrijwilligers gevraagd!

Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 december a.s. houdt de 
Voedselbank een inzamelingsactie 
bij de Jumbo, Lidl en de Aldi 
in Kampen. Hiervoor zijn veel 
vrijwilligers nodig om te flyeren en 
in te pakken. De tijden zijn 9 tot 12 uur, 12 tot 15 uur en van 15 tot 18 
uur; op vrijdagavond ook van 18 tot 20 uur. Draagt u een steentje bij? 
Dat zou heel fijn zijn! U kunt mij bellen voor opgave en/of informatie: 
tel. 038 37 61 999. Wat hoor ik nou…? Zo! De telefoon gaat al…. Nou, 
geweldig!

Maandagmorgen op de Voedselbank. Zo rond half negen komt de 
eerste vracht met de eigen bestelbus binnen. De eerste ronde bij een 
aantal supermarkten zit erop. Na het uitladen van de kratten begint het 
selecteren van de producten. Van nagenoeg alle (groente, vlees, brood 
en fruit) is de datum ‘ten minste houdbaar tot’ (THT) verstreken. De 
meeste producten dragen een sticker met ‘35% korting’.
Alle producten waarvan de THT ouder is dan de vorige dag, mogen niet 
uitgedeeld worden en gaan dus bij het afval (voor o.a. de varkensboer). 
Alle producten die overblijven, worden visueel beoordeeld en soort bij 
soort in bakken verzameld. Brood, vlees, vis, vleeswaren en maaltijden 
gaan aan het eind van de morgen in de grote vriescontainer en de rest 
(groente en fruit) in de grote koelcontainer.
Rond half elf komt de tweede vracht meestal binnen die op dezelfde 
manier wordt verwerkt. Ongeveer een derde van de producten is 
bruikbaar; en dan is er in de supermarkt ook al behoorlijk geselecteerd. 
Doordat supermarkten nu zelf veel last minute (met korting) verkopen, 
wordt de spoeling voor de Voedselbank dunner. Gelukkig zijn er vele 
kerken/instanties of individuen die een bijdrage in geld of goederen 
leveren.
Nadat alles is opgeruimd, is het meestal na twaalven en ben je met vijf 
man/vrouw  en twee chauffeurs best druk geweest. Dit wordt zes dagen 
per week zo gedaan door uitsluitend vrijwilligers.
Op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag is de uitgifte. Het 
aantal gezinnen bedroeg aanvankelijk ongeveer 150, maar dit neemt in 
rap tempo toe. Kortom, ons aller hulp is dringend gewenst! Foi, alweer 
telefoon…

Henri Busz 
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Advent

Onder vreemden

Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen , onverwacht – 
en droomt van hem en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

Ida Gerhardt
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Meditatieve avonden
De Middengroep organiseert op de donderdagen van 1 december en 8 
december a.s. 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. 

’n Bakkie in De Bron
Op woensdag 30 november a.s. van 10 tot 11.30 uur is de kerk weer 
open voor ontmoeting en gezelligheid met daarbij natuurlijk een kop 
koffie/thee en iets lekkers. En zoals altijd is dan ook de kerkzaal open. 
Om even rustig te zitten of een kaarsje aan te steken.
Kom jij ook? Hartelijk welkom!

Orange Babies – project Namibië: snertactie
De ‘snert’actie is opnieuw een succes! Hartelijk dank voor de vele 
bestellingen die zijn binnengekomen. Deze kunt u ophalen aan de 
Karthuizerlaan 23 op:
• vrijdag 25 november tussen 16.00 en 17.00 uur
• zaterdag 26 november tussen 10.00 en 12.00 uur.
Verder willen we u erop attenderen dat er op zaterdag 26 november 
vanaf 16.00 uur weer een inloop is in onze ‘mancave’ aan de Zendijk 
(Kleiland 14G) voor iedereen die dat leuk vindt. Onder het genot van 
een drankje (koffie/frisdrank € 1,-; alcoholisch drankje € 2,-) kunnen 
we elkaar daar ontmoeten. Opbrengst is bestemd voor ons Namibië 
project!
Een hartelijke groet van de Namibiëgangers,
Henk en Annette Rigterink, Aske van Enk
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Filmavond in De Bron
Wanneer de hoogzwangere Samia bij Abla aanklopt voor onderdak, wil 
die haar eerst niet binnenlaten. Abla heeft het immers al zwaar genoeg 
als alleenstaande moeder van een achtjarige dochter in Casablanca. 
Maar uiteindelijk laat ze Samia toch binnen. Eerst in haar huis, dan in 
haar winkel (ze bakt broodjes) en ten slotte in haar hart. Dit regiedebuut 
van actrice Touzani, die ook het scenario schreef, is een mooie, 
ingetogen ode aan solidariteit en moederschap. Met sterke hoofdrollen 
van Azabal en Erradi, en veel aandacht voor de bijzonder smakelijk 
ogende gebakjes.

Datum  : donderdag 15 december 2022
Tijd  : 20.00 uur
Locatie  : De Bron
Bijdrage  : € 5,-
Contactpersoon: Gerhanne van Dijk, gerhannevandijk@hotmail.com 
                               038-3377247
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Collectebestemmingen: hoe en waarvoor?
Tijdens bijna elke viering in De Bron wordt er gecollecteerd. 
Normaliter is dat voor een drietal bestemmingen. Soms wordt daar 
vanwege de aard van de dienst vanaf geweken. Maar hoe wordt dat 
rooster eigenlijk bepaald?

Vanuit de PKN ontvangen we altijd rond de zomerperiode een 
rooster voor het volgende kalenderjaar. Op dat rooster staan allerlei 
landelijke collectedoelen die meestal ook ondersteund worden met 
promotiemateriaal. Het gaat dan om de collecten voor Kerk-In-Aktie 
(bijv. Binnen en Buitenlands Diaconaat, Zending) en de Protestantse 
Kerk (bijv. Missionair werk, Kinderen & Jongeren, Kerk en Israël). 
Het gaat om een voorstelrooster, oftewel we zijn niet verplicht om 
ze allemaal over te nemen. Dat lukt ook niet, omdat we anders 
te weinig collectes (en dus opbrengsten) hebben voor onze eigen 
begrotingen: Kerk, Diaconie en ZWO. Nadat we het rooster van de 
PKN voor een groot deel overgenomen hebben, vullen we de andere 
collectemomenten op met onze eigen collecten. De deurcollecten 
worden daarbij de ene keer voor de kerk (onderhoud) en de andere 
keer voor de diaconie (diaconale projecten) gehouden. Daarnaast 
zijn er algemene collecten voor al het werk binnen de Diaconie, de 
ZWO en de Kerk. Omdat het kerkenwerk door diverse taakgroepen 
wordt vormgegeven, is er een keer besloten om deze onderdelen ook 
terug te laten komen in het collecterooster: taakgroep Communicatie, 
Pastoraat, Kinderkring, Bloemengroet enz. De middelen die gegeven 
worden voor de PKN-doelen, de ZWO en de Diaconale projecten (deur) 
worden voor de volle honderd procent aan dat specifieke doel besteed 
c.q. overgemaakt.  De opbrengsten voor de eigen kerk en alle andere 
benoemde kerkelijke activiteiten worden als één complete opbrengst 
beschouwd. In de jaarlijkse begroting worden de eventuele accenten 
voor wat betreft het beschikbaar te stellen budget gelegd. Datzelfde 
geldt voor de collecten voor de eigen Diaconie.
Fred Flentge

Foutje…
Op 15 november jl. is de solidariteitsbijdrage geïncasseerd (€ 10 per 
belijdend lid). In de omschrijving staat ‘solidariteitsbijdrage 2021’; 
dit moet zijn 2022. En op 16 november jl. is het abonnementsgeld 
NieuwsBron ad € 19,50 geïncasseerd. Voor beide incasso’s is bij 
sommige banken de omschrijving ‘SKG Geref. kerk’, maar als je erop 
doorklikt, dan komt ‘solidariteitsbijdrage 2021’ of ‘NieuwsBron’ naar 
voren. Excuses voor de onduidelijkheid.
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 (114-kerstnummer) verschijnt op vrijdag 
16 december 2022. Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 10 
december 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 oktober 2022
Bron-app Kerkcollecten

02 oktober Kerk en Israël €   65,00 €   65,95
Kerk €   62,50 €   79,50
Onderhoud kerk €   55,00 €   52,45

09 oktober Diaconie €   54,00 €   62,92
Kerk €   51,50 €   52,25
Diaconie projecten €   55,00 €   54,37

16 oktober KIA/Zending € 140,50 €   95,45
Jeugd €   58,00 €   33,25
Onderhoud kerk €   60,50 €   34,35

23 oktober Diaconie €   65,00 €    60,45
Kerk €   59,00 €    57,75
Diaconie projecten €   59,50 €    55,40

30 oktober Activiteiten tehuizen €   61,50 €   50,70
Diaconie €   86,50 €   52,80
Diaconie projecten €   63,50 €   57,25

Via internet bankieren € 171,00
Via rekening ZWO €   50,00

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.

Time flies…
Intrede van Nelleke in 2013. De tijd vliegt…


