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Column
Dierenstal
Jezus het kindje klein en puur, 
geboren in een dierenschuur
ontving van elk dier naar zijn natuur, 
Jezus het kindje klein en puur.

Ik, zei de ezel, sterk en stug, ik droeg Maria op mijn rug
met Jozef naar Bethlehem terug, ik, zei de ezel, sterk en stug.

Ik, zei de os, groothartig en mak, ik gaf mijn stal als onderdak.
Ik gaf mijn wieg als onderdak. Ik, zei de os, groothartig en mak.

Ik, zei het schaap, met witte vacht, ik gaf mijn wol voor een deken.
Het hield hem warm in een koude nacht. Ik, zei het schaap, met witte 
vacht.

Ik, een kameel, uit een ver land, ik droeg een wijze van adelstand.
Wij volgden een ster naar Bethlehems rand. Ik, een kameel, uit een ver 
land.

Ik, zei de hond, ik hield de wacht. Ik bleef hem trouw in de koude nacht,
Die winternacht met sterrenpracht. Ik, zei de hond, ik hield de wacht.

Ik, zei het muisje, klein en grijs. ik keek naar her kindje, klein maar wijs.
Ik piepte mee in zijn teer gekrijs. Ik, zei het muisje, klein en grijs.

Ik, zei de duif, met koerende stem, ik zong mijn mooiste lied voor hem
met de engelen in Bethlehem. Ik, zei de duif, met koerende stem.

Jezus het kindje klein en puur, geboren in een dierenschuur
ontving van elk dier naar zijn natuur, Jezus het kindje klein en puur.

(Een heel oud Engels lied, bewerkt door Martin Walton)

ds. Nelleke Beimers
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09.30 uur ds. B. van der Kamp, Kampen
Lector Aly Brug
Kinderkring Marijke en Jacquelien
1e Collecte Kerk
2e Collecte Protestantse kerk: jongeren
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 18 december (Vierde advent)

Zondag 25 december (Eerste Kerstdag)

09.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle
Lector Fred Flentge
Kinderkring Rosanne en Dianne; Imke
1e Collecte KerkInActie/Kinderen in de knel
2e Collecte Kinderkring
3e Collecte Diaconale projecten

Zaterdag 31 december (Oudejaarsdienst)

19.30 uur ds. G.L. Keijzer, Kampen
Lector Berdien Woldring-Stoel
Collecte Kerk

Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdienst, nieuwjaarswensen 09.15 uur)

10.00 uur ds. R. Roukema, Zwolle
Lector Jan Vrieswijk
Kinderkring Geen
1e Collecte Eredienst
2e Collecte Vorming & Toerusting
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 8 januari

10.00 uur ds. J.O.C. Bouma, Kampen
Lector Henny Snel
Kinderkring Fanny en Veronique
1e Collecte Bloemengroet
2e Collecte Middengroep
3e Collecte Diaconale projecten
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Leven is meeleven
Zieken en herstellenden

Deze rubriek zal vanaf januari verzorgd worden door Mies Verkerk. 
Als u of jij hierin graag iets vermeld ziet, wilt u/jij het dan aan haar 
doorgeven?
Dat kan via miesverkerk@ziggo.nl of 038 344 76 73 of 06 15 494 877.

Dank (1) 
Lieve mensen van De Bron, dank voor de vele kaarten, bloemen en 
bezoekjes die we mochten ontvangen tijdens ons ziek zijn. 
Hartelijke groet,
Lucas en Geke Hakvoort

Dank (2)
Beste Bronners, hartverwarmend was jullie meeleven en aandacht 
tijdens het verblijf van Henk in het ziekenhuis en Myosotis. Blij waren 
we met de vele kaarten, de telefoontjes en het halen en brengen. We 
zijn dankbaar dat we na vier weken weer samen zijn in onze nieuwe 
woning aan de Bloemstraat nummer 18.  
Henk en Hilly Brink

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:
• 27 november naar dhr. H. Brink, Myosotis Kampen 
• 04 december naar mw. C. van Oostenbrugge-Kramer, Slenkstr. 14-28
• 11 december naar ds. Nelleke Beimers, Voorsterweg 77b, Zwolle

Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
In deze donkere tijd rond Kerst en Oud & Nieuw zijn er weer jarige 
gemeenteleden te vermelden:
• dhr. R.H. Hommes, Kwekerije 4, 8266 KH Kampen, 20 december
• mw. M. Kattenberg-Wilderdijk, Laanzicht 57, 8271 JZ, 21 december
• dhr. M. Haveman, Prins Bernhardstraat 7, 8262 DJ Kampen, 1 januari 
• mw. G. Post-Gillot, Groenendael 117, 8271 EG, 5 januari
• dhr. J. de Boer, Nachtegaal 39, 8271 HS, 6 januari
• mw. F. van den Heuvel-Pelleboer, Schepenenstraat 45, 8271 VK, 
 10 januari
• mw. M. de Boer-Schram, Burg. Visserweg 32, 8271 CP, 12 januari
• dhr. G.J. Blekkenhorst, Baan 88, 8271 BG, 13 januari
We feliciteren hen allen zeer hartelijk met deze feestelijke dag en 
wensen hen goede dagen met Gods zegen in het/hun nieuwe jaar!

Uit de Psalmen (117: 1, 2):
Loof de Heer, alle volken,

prijs Hem, alle naties,
Zijn liefde voor ons

is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.
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Kerkelijke stand
Overleden
Op zondag 20 november 2022
• mw. H. Landsman-Zand, geboren 31 december 1943, Gentiaan 16, 

8271 DS IJsselmuiden

Nieuw binnen
Van de Gereformeerde Kerk te Wilsum
• mw. F. Boeve-Niemeijer, Hendrik Evinkstraat 33, 8274 AX Wilsum

Verhuisd
• E.J. Stoel en Sem Stoel, Melmerweg 17 in Kampen, naar Dorpsweg 

86, 8274 AH Wilsum
• m.i.v. 12 december 2022 - mw. J. Wolfsen, Gentiaan 14, naar 

Slenkstraat 9b, 8271 TB IJsselmuiden

Vertrokken
Naar de Protestantse gemeente te Kampen
• mw. M. van der Linde, Dorpsweg 77 in IJsselmuiden. Haar nieuwe 

adres is Rivierloop 39, 8266 LZ Kampen

'n Bakkie in de kerstvakantie
Op woensdag 28 december is De Bron weer open vanaf 10 uur voor 
een bakkie en gezelligheid.
Omdat het kerstvakantie is, hopen we ook op jonge bezoekers. Daarom 
is er naast de gebruikelijke koffie en thee ook CHOCOLADEMELK en 
RANJA!
En natuurlijk ook iets lekkers, maar dat is altijd een verrassing... Kom jij 
ook?
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Kinderkring: óp naar Betlehem!
Op zondag 18 december, Vierde 
advent, is de kerkdienst speciaal 
gericht op de kinderen. Maar 
natuurlijk is deze viering voor 
iedereen leuk!

Mevrouw Van der Kamp uit Kampen 
is die ochtend onze voorganger en 
zij gaat een verhaal vertellen met 
Godly Play. Deze methode vertelt de 
verhalen uit de Bijbel en de christelijke 
traditie met woorden, materialen en 
gebaren.
We horen een verhaal uit de Bijbel 
over advent, niet als een preek, met 
behulp van figuren gericht op de 
kinderen.
Ze mogen vooraan in de kerk zitten, 
samen met de leiding van de Kinderkring. Wees welkom allemaal!

En met kerst doen we natuurlijk ook weer iets leuks in de Kinderkring.

Groetjes van de leiding van de Kinderkring,
Jacqueline Barneveld

PS Op 1 januari is er geen Kinderkring
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Diaconale projecten
Diaconale project december: het Overweeghuis
Gedwongen in de prostitutie werken, 
is iets dat je niemand gunt. Naar 
schatting werken er in de stad 
Utrecht zo’n 350 vrouwen in de 
prostitutie. Uit onderzoek blijkt 
dat 95% van de vrouwen die in de 
prostitutie werkt, uit zou willen 
stappen. Op eigen kracht uitstappen 
is ontzettend moeilijk. Daarom wil 
Stichting Overweeghuis Utrecht hulp 
bieden bij dit proces en hen helpen 
aan een ander toekomstperspectief. 
Men verwacht de deuren van deze 
opvang in 2023 te kunnen openen. 
Via fondsen heeft men al veel geld 
binnengekregen voor de realisatie van de opvang. Om een pand te 
kunnen aankopen is er echter nog 50.000 euro nodig. Dit bedrag 
hoopt men de komende maanden via kerken en particulieren binnen te 
krijgen. De opbrengst van de diaconale projectencollecte van december 
is dan ook bestemd voor Het Overweeghuis, zodat we samen deze 
vrouwen een hoopvolle toekomst kunnen geven. 

Diaconale project november: Stichting Present
De opbrengst van de diaconale 
projectencollecte van november hebben we 
gedoneerd aan de Stichting Present. Wilt u 
alsnog een bedrag doneren? Dat kan dan via de 
rekening van de diaconie. 
Stichting Present Kampen slaat een brug 
tussen mensen die iets hebben te bieden en 

mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Een soort makelaar in 
vrijwilligerswerk die de mogelijkheid biedt voor vrijwilligers om zich in 
de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben 
met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 
één dagdeel of voor langere tijd.
Iets voor jou of voor jouw groep? Neem dan contact op met Fennanda 
Dekker, coördinator Stichting Present Kampen, 06 50 970 300 of via 
info@presentkampen.nl
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Kerstcollecte

Vluchtelingen die Griekenland 
proberen te bereiken, maken een 
levensgevaarlijke reis. Ze krijgen 
te maken met honger en dorst, 
onveiligheid en uitputting. Soms raken 
ze onderweg hun familie kwijt. En 
bereiken ze eenmaal de kust, dan kan 
hun rubberboot zomaar meedogenloos 
teruggeduwd worden de zee op.
Lukt het hen wél in Griekenland aan te 
komen, dan wacht hen niet het welkom 
waar ze op hoopten. Ze worden 
ondergebracht in gammele  tenten, blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 
partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst 
- en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en 
jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare 
gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen 
er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun 
asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten 
en onderdak. 
De kerstcollecte voor Kerk in Actie is bestemd voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze 
kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Helpt u mee? Geef in de 
collecte of maak uw gift over via NL30 RABO 0321421140 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst. Meer informatie op 
kerkinactie.nl/kerst 

Namens de werkgroep ZWO hartelijk dank
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Midwinternachtwandeling Kampen - Zwolle
Op vrijdagavond 30 december a.s. organiseer ik weer een 
‘midwinternachtwandeling’ langs de prachtige dijk van Kampen 
via Wilsum naar Zwolle. Met onderweg een mooi verhaal, een 
stiltewandeling, muziek, de natuur, de lichtjes in het donker en je 
medewandelaars. We starten om 19.00 uur vanaf station Kampen 
(voor wie wil: opstap Zwolle/Stadshagen 18.51 uur).

In Veecaten staan we even stil bij de Mariakapel van de familie Henk en 
Diny van Dam. In de stal van de familie Jos en Erica Poppe, Zalkerdijk 24, 
is er warme chocolademelk en glühwein. En wat horen we daar in de 
verte? De midwinterhoorn!
We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten. Het resterende bedrag 
wordt geschonken aan de kerstactie van Kinderen in de Knel voor de 
kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.
Iedereen is welkom; neem gerust medewandelaars mee. In verband 
met de inkoop: graag even opgeven met hoeveel mensen je mee gaat 
doen; stuur een mail aan: annezweers@kpnplanet.nl o.v.v. ‘wandeling’.
En ten slotte nog: Het is donker, koud en een wandeling van ongeveer 
13 kilometer. We zijn met de tussenstops ongeveer drie uur onderweg. 
Denk aan je veiligheid, hesjes en lampjes, warme kleding en goede 
schoenen.
Van harte welkom en al vast goede kerstdagen.
Anne Zweers



Oudjaar

Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het
is al begonnen, merk je het niet?

Blijf niet staren (Lied 809)

Huub Oosterhuis, bij Jesaja 43: 18-19
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Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond
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Zo dankbaar. Amazing grace...
Het is zondagmiddag 11 december half 5.
Ik mag nu nog kopij inleveren en dat doe ik graag want dan komen deze 
woorden deze week nog bij jullie door de bus.
Ik kijk terug op een prachtige afscheidsavond en kerkdienst.
Vrijdagavond; een feest! De conference van de tuinmannen, de liederen 
en cadeau’s van de taakgroepen, de toespraak van Joke Scheepstra, het 
filmpje met de bloopers, de fotopresentatie, het prachtige fotoboek 
en de salsa dansles!!! De Bron op haar BEST!! Wat was de kerk mooi 
ingericht en versierd, zowel de vrijdagavond als de zondagmorgen.
Wat veel werk voor veel vrijwilligers maar wat een prachtig resultaat.

Zondagmorgen; het koor o.l.v. Bob Vaalburg, het pianospel van Lot van 
der Kolk, de trompet bespeeld door Henk de Wilde en vader en zoon 
Blekkenhorst achter het orgel! De ontroerende film en de bloemen 
van de kinderen van de kinderkring!! Bloemengroep, Beamteam, 
cameramensen, lector, Wim Brink voor de boomconstructie en de oud- 
en huidige voorzitter; Beent Keulen en Freddie Schutte… allen heel veel 
dank.

En jullie lieve gemeenteleden; dank voor de attenties en cadeau’s, 
ik kon nog niet eens alles uitpakken maar weet: ik ben er heel blij 
mee. Pronkstuk is natuurlijk de REDDER transport vrachtwagen! En 
het prachtige bloemwerk gemaakt door Jannie de Roode, het schip 
met de 9 roze rozen. Zo toepasselijk. Ik heb 
zoveel gekregen van jullie. Voel me op handen 
gedragen!

Nu moet het allemaal nog een beetje gaan 
doordringen en landen. Anne zei: vrijdagavond 
het mooie voorgerecht, zondagmorgen het 
hoofdgerecht en woensdag (de seniorenviering) 
het toetje. En zo is het. Dat komt nog. 
Alle goede dingen zijn in drieeen!!
Nog 1 adventszondag met een prachtige 
kinderviering, en dan is het Kerst. Het feest van 
Jezus’ geboorte, feest van Licht en hoop.

Ik wens jullie gezegende kerstdagen en een 
gelukkig nieuw jaar in je huis en in De Bron.
Ook namens Anne en onze kinderen, 
ds. Nelleke
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Van de preses
Allereerst even terug naar vrijdagavond 9 december jl.: 
de receptie van Nelleke. Hoewel het vertrek van Nelleke 
bitterzoet is, heeft De Bron laten zien hoe geliefd ze is. Tjonge, wat is er 
veel werk verzet voor dit afscheid. De kerkzaal was prachtig versierd en 
wat hing er een heerlijke sfeer. En wat een amusant programma kregen 
we voorgeschoteld. Met grote trots heb ik deze avond beleefd en kijk ik 
er op terug. 

Het is bijna Kerst, bijna weer een jaar voorbij. De komende weken 
worden de media gevuld met terugblikken op gebeurtenissen die 
vaak alweer naar de achtergrond zijn gedreven, want er is een nieuwe 
actualiteit. Soms geldt dat ook voor onze directe omgeving en ons 
persoonlijke leven. Maar soms ook niet, doordat een gebeurtenis nog 
diep raakt. 

De jaarwisseling is een historisch gevormd kantelpunt tussen oud en 
nieuw. De zon staat het verst van ons vandaan en komt weer terug. Het 
oude jaar is voorbij, een nieuw jaar ligt voor ons. Het is niet voor niets 
dat de kerk de viering van kerst in deze periode heeft geplaatst. Kerst is 
verwachten en geeft nieuw leven. 

Voor alle christenen en ons als Bronners is de geboorte van Christus 
een kantelpunt. We vieren de komst van het Licht. Een nieuw jaar ligt 
voor ons. We weten als gemeente niet wat dit jaar ons brengt. Wél 
kunnen we er zelf invulling aan geven door mooie, fijne en hoopvolle 
gebeurtenissen te organiseren. Ieder vanaf een eigen plek. Maar laten 
we dat vooral samen doen en met Gods zegen. 

Freddie Schutte
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Nieuwjaarslied

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

Lied 513, Jan Wit
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Een gastvrije Bron
We zijn als Bron gastvrij. Voor elkaar, voor gasten, voor nieuwe 
leden. En ook voor alle mensen in IJsselmuiden en omgeving. 
Toch? In ieder geval wil de taakgroep Communicatie & 
Publiciteit zeker richting laatstgenoemde groep hieraan het 
komende jaar concreet handen en voeten gaan geven. Een eerste stap 
is dat we af en toe een spandoek aan de klokkentoren gaan hangen. Elk 
nieuw seizoen een ander en dan gedurende enkele weken. 

In de winter: Een koude winter? Hier binnen voelt het warm!
In de lente: Een nieuwe lente? Hier binnen een nieuw geluid!
In de zomer: Een warme zomer? Hier elke zondag gratis Bronwater!
In de herfst: Een donkere herfst? Hier binnen Licht: Geloof, Hoop en  
           Liefde!
We zijn dan straks benieuwd welke reacties dit uitlokt, zowel van intern, 
maar met name van extern. Hopelijk verlaagt het de drempel om bij ons 
binnen te stappen. Wees welkom!
Andere taak- of werkgroepen nodigen wij uit om in het verlengde of in 
plaats hiervan ook publiciteit te genereren. Bijvoorbeeld voor een ZWO-
dienst, een jongerendienst, een kerstviering, een Aktie Kerkbalans, een 
Aktie Gratis Voedselpakket, een bakkie in De Bron.

Ik zit ineens te denken: wellicht kunnen we er eentje maken met: 
“Met spoed gevraagd: een nieuwe predikant! Geboden: uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een leuke gemeente…” O, mijn vrouw vindt dit 
nog niet zo’n geweldig plan. Nou, dat laten we dan nog even in de kast.

Henk Bosch

   Hier elke         
 zondag gratis                  
  Bronwater!
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De Groene Bron
In de afgelopen maanden kwam werkgroep De Groene Bron enkele 
keren bij elkaar en is er een nieuw lid aangeschoven: Willem Legemaat. 
In oktober was er een uitwisseling met twee groene werkgroepen van 
het Open Hof en de Bazuinkerk uit Kampen en deelden we ervaringen 
en activiteiten. Ook keken we naar mogelijkheden tot samenwerken. 

De ecologische voetafdruk kwam onder andere ter tafel. Wellicht 
interessant om deze eens te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld via de 
WWF website: https://voetafdruktest.wwf.nl. Hoe groot is jouw afdruk? 
Voor de jeugd is er een leuke uitleg van de voetprint van Nederland in 
de aflevering van ‘Het Klokhuis’ van 17 mei 2022 (Google: voetafdruk + 
Klokhuis + Nederland)

Duurzame tip voor december: Wanneer we onze ‘De 
Bron’ binnengaan naar de zondagochtendviering, 
bespaart het energie als we de buitendeur achter ons 
sluiten. 
Voor thuis zou je deurdrangers kunnen plaatsen. 
Besparing tot € 250,- per jaar (zie ook Energiebank 
Kampen)

Deze winter staan er enkele duurzame, groene 
activiteiten op het programma:
• Zwerfvuil prikken op zaterdag 17 december van 10 tot 11 uur bij 

De Bron. Na een grandioos succes met het zwerfvuil opruimen in 
september (de kliko zat tjokvol!) gaan we dit opnieuw doen. Er zijn 
10 prikkers voor u/jullie beschikbaar. Welkom om mee te doen. Na 
afloop is er koffie/thee. 

• In de kerstvakantie gaan we onder leiding van onze De Groene Bron-
lid en vogelkenner Willem Legemaat vogels spotten rond De Reeve, 
en wel op woensdag 28 december. Kom met de fiets, thermo met 
drinken voor onderweg en broodje/koek, evt. verrekijker om 10.00 
uur naar molen ‘Olde Zwarver’ in Kampen. Van daaruit starten we 
gezamenlijk. De excursie is voor jong en oud en duurt ongeveer twee 
uur. Aanmelden niet nodig. Bij slecht weer gaat het niet door (bij 
twijfel, bel/app Willem: 06 29 560 723).

• Voor later in de winter gaan we iets leuks doen voor en met de 
jeugd: een nestkastje bouwen, waar vogels in het voorjaar kunnen 
broeden. Hierover later meer. Wie vindt het leuk om mee te helpen 
voorbereiden? Bel/app Jaap Verkerk, 06 41 893 195. 
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Actie Kerkbalans 2023
Aan het begin van elk nieuw jaar gaan 
er diverse vrijwilligers op pad om u 
de envelop voor de Actie Kerkbalans 
te brengen. Vervolgens halen ze 
deze een week later weer bij u op. 
Misschien had u hen ook wel weer 
willen verwelkomen. Maar als ze al bij 
u op bezoek komen, dan brengen ze 
deze keer niet de genoemde envelop 
mee. Vanwege de oplopende inflatie en het vertrek van onze predikant 
is het minder noodzakelijk dat wij u om een verhoging van uw bijdrage 
vragen. 
Wij vertrouwen erop dat u uw toezegging van 2022 in het jaar 2023 
voortzet. Onze andere uitgaven lopen namelijk wel gewoon door. 
Zo krijgen wij in De Bron ook te maken met de sterk verhoogde 
energiekosten. Daarnaast hebben wij om een nieuwe predikant te 
kunnen beroepen, toestemming van de PKN nodig. Daarbij baseert de 
PKN zich onder andere op onze structurele inkomsten, die grotendeels 
uit uw vrijwillige bijdragen via Aktie Kerkbalans bestaan. Een goede 
basis in 2023 kent zo zijn voordelen voor de latere jaren. In januari 
zullen wij u nader berichten over de Actie Kerkbalans!

Taakgroep Administratie en Beheer

Diaconaal doén! Met elkaar zó voor elkaar
Vanuit de werkgroep ZWO: Kerkbalans 2023

Vanuit de werkgroep ZWO bent u eveneens 
gewend om in het kader van de Actie Kerkbalans 
een envelop te ontvangen met de vraag over uw vrijwillige bijdrage voor 
ZWO in het komende jaar.  
De vraag om uw bijdrage te continueren of te verhogen blijft - gezien 
de nood in de wereld - nadrukkelijk overeind. De werkgroep ZWO 
wil namens onze gemeente De Bron graag doorgaan met het mooie 
en dankbare werk rondom werelddiaconaat. En dat is nodig ook! De 
media berichten voortdurend over schrijnende situaties op allerlei 
plekken dichtbij en verder weg. Van armoede, oorlogen, honger en 
natuurrampen en daarnaast allerlei prachtige projecten in het kader van 
zendingswerk en ontwikkelingswerk. In deze NieuwsBron vindt u twee 
projecten waaraan wij recent als gemeente gedoneerd hebben. 
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Het is echter ook erg voorstelbaar dat u m.b.t. de vrijwillige bijdrage 
andere keuzes maakt, omdat uw huidige financiële situatie dat 
(tijdelijk) niet toelaat. Middels dit bericht willen wij als werkgroep ZWO 
benadrukken dat u uw eigen afweging kunt maken m.b.t. continueren, 
verhogen óf verlagen.
In januari stellen wij u waarschijnlijk via email in de gelegenheid om uw 
keus voor 2023 kenbaar te maken. 

Arjen van der Vinne, voorzitter werkgroep ZWO

Vanuit de Diaconie
Diaconaal Energiefonds slaat brug tussen gevers en ontvangers
In de vorige NieuwsBron las u over Kerk in Actie waar een project is 
gestart voor het kunnen doneren van de energiecompensatie. Lokaal, 
in onze eigen gemeente Kampen, bestaat ook de mogelijkheid om de 
energiecompensatie te doneren aan het Energiefonds, een initiatief van 
Financiën op Koers, het Kamper Krachtfonds en Kerken in Kampen. Het 
geld dat binnen de gemeente Kampen wordt ingezameld wordt weer 
uitgegeven aan Kampenaren die het moeilijk hebben.  

De procedure voor donatie: uw gift kunt u overmaken op rek.nr. NL 40 
RABO 03 04 59 90 26 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Kampen 
o.v.v. Energie-Solidariteitsfonds. 

Procedure voor aanvraag: wilt u een beroep doen op het Energiefonds? 
Meld u zich dan bij Financiën op Koers. Zij bekijken samen met u 
of alle voorliggende mogelijkheden, zoals de energietoeslag en 
bijzondere bijstand, nog van toepassing zijn. Mocht dat niet zo zijn, 
dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige bijdrage uit 
het fonds. U kunt contact opnemen via www.financienopkoers.nl of via 
telefoonnummer 038 333 59 24. U kunt ook appen op het nummer 06 
10 27 20 50 of langskomen op één van de spreekuren van Financiën op 
Koers. 

Diaconaal doén!                          Met elkaar zó voor elkaar.
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Nieuws vanuit de ZWO
De ZWO heeft de volgende projecten ondersteund in de maand 
december:

• Hulp aan Oekraïne
De winter doet zijn intrede en in 
Oekraïne betekent dit er een zware tijd 
aankomt. Er zijn vele huizen beschadigd 
en verwarming is niet bruikbaar. De 
temperaturen in Oekraïne kunnen in 
deze periode van het jaar dalen tot 
minus 15 graden. Goede huisvesting en 
verwarming is daarom een belangrijke 
prioriteit. Hier zetten de samenwerkende 

organisaties dan ook op in! 
Als ZWO steunen we de samenwerkende organisaties van het Christelijk 
Noodhulpcluster met een bedrag van 2000 euro.

• Veilig drinkwater in Malawi
Berber Zweers, de dochter van 
Nelleke, is in Malawi geweest 
en heeft tijdens haar verblijf 
veel geleerd. Niet alleen in 
het ziekenhuis zelf, maar 
ook over de cultuur, het land 
en de uitdagingen die hier 
voorkomen. Er is heel veel 
armoede en veilig drinkwater 
en voedsel is voor het 
merendeel van de bevolking 
niet vanzelfsprekend. 
Ze heeft samen met Moffat (hoofd van het Waterdepartement in 
Nkhoma) een actie opgezet om geld in te zamelen, zodat zij kunnen 
investeren in de infrastructuur van veilig drinkwater in en rondom 
Nkhoma. 
Mooi om een doel te ondersteunen dat door een bekende wordt 
aangedragen. Onze donatie wordt op een duurzame manier besteed en 
draagt bij aan veilig drinkwater voor meer mensen in en om Nkhoma! 
Berber is heel blij. Er kan nu een derde dorp voorzien worden van 
watervoorziening.
Als ZWO steunen we dit initiatief van Berber en Moffat met een bedrag 
van 750 euro.
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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 (115-2023) verschijnt op vrijdag 13 januari 2023. 
Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 7 januari 2023 (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 november 2022
Bron-app Kerkcollecten

02 november Diaconie € 128,50 € 174,15
06 november Voedselbank €   72,00 €   59,75

Kerk €   39,00 €   49,30
13 november KIA/Zending €   84,50 €   84,95

Kinderkring €   52,50 €   53,45
Diaconie projecten €   48,50 €   62,95

20 november Pastoraat/PKN €   91,50 €  110,85
Diaconie €   83,00 €    81,70
Onderhoud kerk €   78,00 €    78,40

27 november Diaconie €   63,50 €   54,30
Kerk €   55,50 €   49,75
Onderhoud kerk €   48,00 €   46,30

Via internet bankieren € 320,50
Via rekening ZWO Golfstaten  € 200,00
Giften € 225,00

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.

Poppenhuis met Kerst
Ons mede kerklid, Ymy van Lohuizen, maakt prachtige poppenhuizen. 
Sommige verandert ze helemaal in kerststijl als de tijd daar is. En dat is 
het…


