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Van de preses
De voorbereiding op Pasen is alweer gestart. We zijn 
alweer in de Veertigdagentijd. Bij mezelf merk ik dat ik 
er nog niet zoveel mee bezig ben. Allerlei bezigheden 
vragen veel van mijn aandacht, zoals werk en kerk. Er 
is veel te doen en ik wil daarnaast ook nog sporten. O 
ja, en niet op de laatste plaats: het gezin. Ik zal de enige niet zijn die de 
neiging heeft om het gezin ongemerkt wat naar achteren te schuiven… 
En dat is niet goed. Dit alles bij elkaar betekent dat je soms veel zaken 
in korte tijd moet doen. Bijvoorbeeld het schrijven van deze column… 
Het is nu zaterdagochtend en de week was eigenlijk alweer veel te vol. 
Daarom houd ik het deze keer kort. Zo dadelijk ga ik lekker sparren met 
mijn dochter en vanavond lekker op de bank met mijn vrouw Liselotte. 

Trouwens, die Veertigdagentijd heeft wel een mooi thema: ‘Uit liefde 
voor jou’. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt 
zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien 
hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven 
uit liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel 
van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de 
Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver 
weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Freddie Schutte



Levend water vanuit de Bron
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Zondag 12 maart

09.30 uur ds. C. Aalbersberg-van Loon, Emmeloord
Lector Aly Brug
Kinderkring Marijke en Gertine
1e Collecte KerkInActie/Binnenlands diaconaat
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud kerkgebouw

Zondag 19 maart 

09.30 uur ds. G.L. Keijzer, Kampen
Lector Annet Jansen
Kinderkring Myra en Imke
1e Collecte Vorming en toerusting
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Diaconale projecten

Zondag 26 maart

09.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
Lector Ineke de Graaf
Kinderkring Dianne en Henk
1e Collecte Diaconie
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

Een pastoraal a-b-c (-d)
Meeleven met elkaar is kostbaar. 
Meeleven hoort bij het hart van de kerk: 
omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en 
liefde. 
In de kerk noemen we dat ‘onderling 
pastoraat’. Aan verschillende dingen kun 
je het herkennen:
aandachtige houding gericht op de ander;
betrokkenheid bij kerk en buurt;
in Christus onze naaste zien;
duurzaam (= trouw) meeleven. 
Kortom, het a-b-c-d van ‘ik leef met je mee’. Meer weten? Kijk dan eens 
op de website van de PKN,
bijvoorbeeld: ‘De kleine gids voor onderling pastoraat’.

Lief en Leed verwijderd in verband met privacy.
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Leven vanuit de Bron
Onze jarigen
Alle jarigen die in deze drieweekse periode hun verjaardag vieren: van 
harte gefeliciteerd! 

Lied 23: 1
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,

opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Kerkelijke stand
Nieuw binnen:
• van de Gereformeerde Kerk te Wilsum: dhr. G.J. Boeve en de zonen 

Hendrik, Herman en Lars Boeve, Hendrik Evinkstraat 33, 8274 AX 
Wilsum

• van de Hervormde gemeente in IJsselmuiden: mw. I.J. Meijerink, 
Rietgors 37, 8271 GH IJsselmuiden

Verhuisd:
• R.G.G. Schuldink, Nieuwe Land 16 in Kampen, naar Boelestraat 48, 

8266 DW Kampen
• K. Kwakkel, Oosterlandenweg 11 in IJsselmuiden, naar 

Oosterlandenweg 11c
• G.W. Wouda, Oudewetering 121 in Mastenbroek, naar Petrus 

Driessenstraat 2a, 9714 CB Groningen

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet vanuit De Bron, op zondag:
• 05 februari naar dhr. F.A. Borstlap, Horstsingel 28, Kampen
• 12 februari naar dhr. T. van der Veen, Schelp 28
• 19 februari naar Lisanne v/d Kamp, Bisschopswetering 73
• 05 maart naar dhr. K.W. Klaassen, Kwikstaart 20
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Vanuit de kerkenraad
Nieuw beleidsplan in concept
Van ons als kerk wordt verwacht dat we elke vijf jaar ons beleidsplan 
herzien. Daarom zijn in de tweede helft van 2022 Henrieke Selles, 
Nelleke Beimers, Gert Jan van der Kolk en Fred Flentge gestart met 
het ontwerp voor een nieuw beleidsplan. Ze hebben eerst een analyse 
gemaakt van De Bron, waarbij ook een vragenlijst is uitgezet naar u 
als gemeentelid. Die is door ongeveer negentig leden ingevuld. De 
woorden die De Bron kenmerken zijn: saamhorigheid, warmte en 
betrokkenheid. De vraag hoe u denkt over De Bron anno 2028, wordt 
veelal beantwoord met: hetzelfde, meer jongeren en een moderne 
invulling. 
Uit deze analyse heeft de beleidsgroep een viertal thema’s gehaald, 
waarvoor we ons de komende jaren gaan inzetten: jeugd en jongeren, 
vernieuwing liturgie, aandacht voor elkaar en plek in de samenleving. In 
het plan zijn deze thema’s verder uitgewerkt. 
De KKR heeft ingestemd met dit nieuwe beleidsplan. Voor 11 april zal de 
GKR zich erover buigen, waarna we op de gemeenteavond van 25 april 
graag de mening van de gemeente horen.

Beroepingswerk
In verband met het vertrek van Nelleke Beimers gaan we als Bron op 
zoek naar een nieuwe voorganger. Eerst moeten we veel technische 
zaken regelen met de PKN. Deze taak ligt bij de TAB. De benodigde 
stukken zijn inmiddels onderweg naar de PKN. Waarvoor dank, want 
dat is een hele klus. We zijn nu in afwachting van reactie. Daarnaast 
zijn er gemeenteleden nodig die namens de gemeente op zoek gaan 
naar een nieuwe voorganger. De kerkenraad heeft de afgelopen 
maanden gemeenteleden benaderd voor deze taak. Nu dat is afgerond, 
kunnen we melden dat dit zijn: Julia van Raalte, Tessa Rigterink, Vasthi 
Jagerman, Carlien Achterkamp, Julian Wup, Jan Niessen en Wilbert 
Heerspink. Op donderdag 2 maart jl. hebben ze voor het eerst met 
elkaar kennisgemaakt samen met consulent Richard Vissinga. Toen 
heeft iedereen ook geschilderd aan een werkstuk. Dit verbeeldt 
saamhorigheid, warmte, geloof en betrokkenheid. Binnenkort is dit 
werkstuk te zien in De Bron. Op 7 maart gaat deze groep samen met de 
ambtsdragers en een aantal gemeenteleden bouwen aan het profiel van 
de nieuwe voorganger. Dit profiel is een beschrijving van kenmerken 
waarover de nieuwe voorganger zou moeten beschikken. Het 
concept van het nieuwe beleidsplan is hiervoor natuurlijk een logisch 
uitgangspunt. Wordt vervolgd. 
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Namen nieuwe voorganger
Hoewel De Bron eerst nog reactie moet afwachten van de PKN over 
het beroepen van een nieuwe voorganger, willen we wel verder met de 
voorbereidingen. Eén daarvan is een lijst met namen van predikanten. 
Het Mobiliteitsbureau van de PKN levert een lijst aan, aan de hand 
van het door ons aangeleverde profiel. Verder kan de gemeente zelf 
ook met namen komen van predikanten. Als u dat wilt, dan kunt al 
een naam of meerdere namen doorgeven aan Wilbert Heerspink, 
wilbertheerspink@gmail.com. Deze oproep zal zeker nog een keer 
terugkomen wanneer het profiel bekend is.

Gemeente-avond 25 april
Op 25 april a.s. is er weer een gemeente-avond. Een avond waarin wij 
als gemeente met elkaar spreken over hoe wij als De Bron willen zijn. 
Het idee is ontstaan om deze gemeente-avond anders te doen dan we 
gewend zijn. Eigenlijk is dat idee ontstaan door het afscheid van Nelleke. 
Het gevoel van warmte, saamhorigheid en betrokkenheid is toen op 
een bijzondere manier tot uitdrukking gekomen. Kunnen we dit ook 
vorm geven aan een gemeente-avond. Houd 25 april alvast vrij, want wij 
rekenen op iedereen. Dus ook op jou!

Freddie Schutte
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Rondje door de kerk met Palmpasen
Dag jongens en meisjes van De Bron. Op zondag 2 april a.s. willen we 
graag met jullie Palmpasen vieren in De Bron. We gaan met elkaar 
een Palmpasenstok maken. Heb je nog een stok thuis, wil je die dan 
meenemen? Na het maken van de stok maken we een optocht door de 
kerk!
Kom je ook?

Betekenis van de stok
Het is een kruis, want we denken eraan met 
Palmpasen en Goede Vrijdag dat Jezus stierf 
aan het kruis.
Om het kruis wikkel je slingers, want het was 
feest toen Jezus Jeruzalem binnentrok; de 
mensen juichten voor Hem. Ze zagen in Hem 
hun koning.
Je bindt ook buxus aan de stok; de mensen 
juichten hem toe met palmtakken, daar 
verwijst de buxus naar. (je kunt de buxus ook 
in het achterste van de broodhaan duwen).
Je maakt er een mandarijn aan vast; die 
lijkt een beetje op de spons die ze Jezus 
aangaven toen Hij aan het kruis hing en dorst 
had.
Je maakt de muntjes eraan vast: voor geld, 
zilverlingen heetten de muntstukjes toen, 
verraadde Judas Jezus.
De krakeling hoort er ook bij: zoek ook 
daarvoor een plaats aan de stok. Die verwijst 
naar de doornenkroon op Jezus' hoofd.
En het snoep hoort, net als de slingers, 
ook bij het feestelijke van deze dag, van 
Palmpasen.
Ten slotte is er de haan van brood: die zet je bovenop de stok. Toen 
Petrus, een vriend van Jezus, zei dat hij Hem niet kende en niks met 
Hem te maken had, toen kraaide de haan…
Maar de haan staat ook vaak bovenop een kerktoren, hij ziet het eerste 
morgenlicht, en zo mogen wij ook altijd op het licht letten en hoop 
hebben. Daarover gaat het met Pasen.
Dat het licht het wint van het donker. Altijd.

De leiding van de kinderkring
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Vanuit de Kinderkring
Veertigdagenproject: Wie? Wat? Waar? - Op zoek naar wie Jezus is.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op 
weg naar Pasen lezen.
Jezus was een timmerman, maar hij vertelde ook over God en deed 
wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar laat ook toe dat een 
vrouw die een slecht leven lijdt zijn voeten wast.
In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in 
verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het 
water, zonden vergeeft en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij 
toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar 
antwoorden op die vraag.
We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van 
de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn 
opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? 
Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid 
ontdekken we over Jezus?

Ga je mee op zoek naar wie Jezus is?

Met Palmpasen, zondag 2 april, gaan we met elkaar weer 
Palmpaasstokken versieren. We hopen dat jullie allemaal komen. Heb 
je nog een Palmpaasstok thuis liggen van vorig jaar? Wil je deze dan 
één van deze weken meenemen naar de kerk? Je mag hem ook de 
clubruimte neerleggen.

Groetjes van de leiding van de Kinderkring,
Jacquelien Barneveld
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Actuele berichtgeving rondom ‘Leven is meeleven’ 
Achterhaald nieuws
De frequentie van de NieuwsBron is met ingang van 1 januari jl. 
veranderd. U had het wellicht al gemerkt. Het kerkblad komt (m.u.v. 
deze keer omdat we anders met Pasen niet goed uit komen) in plaats 
van één keer in de drie weken nu één keer in de vier weken uit. Dit 
om de werkdruk op de auteurs en de samenstellers te verlichten. Voor 
veel artikelen maakt deze wijziging/verlenging van één week weinig tot 
niets uit. Maar de rubriek ‘Leven is meeleven’ (over ongevallen, zieken, 
maar ook over jubilea e.d.) kan nu soms nog meer achterhaald zijn dan 
anders.

Rubriek in de Bron-app
Wat is nu een oplossing hiervoor? Dit type nieuws ophangen in de 
hal van De Bron? Dit is mede in verband met de privacy niet handig. 
Bovendien missen dan de Bronleden die niet in de kerk (kunnen) komen 
dit type nieuws. Daarom is ervoor gekozen om in de Bron-app een 
(nieuwe) rubriek ‘Leven is meeleven’ aan te maken over hen die daar 
toestemming voor geven:
• de nieuwe Bron-app is immers ook voor dit soort actuele zaken in het 

leven geroepen
• dankzij deze interactieve app kun je meteen een reactie sturen naar 

betrokkene(n)
• via de app krijgen álle Bron-appleden (jong of ouder) dit nieuws mee
• de taakgroep Pastoraat houdt het actueel.

Dus word ook lid van de Bron-app!
Gelukkig is het merendeel van de Bron-leden inmiddels aangesloten 
op de Bron-app. Voor wie dat nog niet is, is dit wellicht een goed 
moment om zich óók aan te sluiten. Hoe? Zie daarvoor de instructies 
elders in deze NieuwsBron. En u kunt trouwens ook hulp vragen bij de 
installatie…!

E-flits over ‘Leven is meeleven’
Ziet u een aansluiting op de Bron-app om wat voor reden dan ook niet 
zitten, dan kunt u zich opgeven om eens per twee weken een aparte 
mail (een e-flits) toegestuurd te krijgen over ‘Leven is meeleven’. 
Dit gaat niet automatisch! Geef hiervoor uw mailadres door aan de 
voorzitter pastoraat, Mies Verkerk: tel. 06 15 49 48 77; miesverkerk@
ziggo.nl

Maar ehhhh...
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Mocht u alleen maar abonnee zijn van de NieuwsBron, en u wilt dat ook 
zo laten (dus geen app en ook geen mail), dan houden we u uiteraard 
ook op de hoogte van de belangrijkste zaken die er in en rondom De 
Bron spelen. Maar u mist dan wel de actualiteit van ‘Leven is meeleven’. 
Evenals de vele andere voordelen van de Bron-app… en van de Bron-
mail… 

Henk Bosch (taakgroep C&P) en Mies Verkerk (taakgroep Pastoraat)

Gemeentemail
Bovenstaand staat los van de gemeentemail die af en toe verzonden 
wordt aan hen die op deze gemeentemaillijst staan. Het gaat dan 
veelal om (andere) actuele zaken die in De Bron spelen. Staat u nog 
niet op deze lijst en wilt u dat wél? Geef dan uw mailadres hiervoor 
door aan Wouter Klaassens: kwklaassens@ziggo.nl 
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Doe ook mee met de Bron-app
Doe ook mee met de Bron-app en download deze app 
op je mobiele telefoon of op je tablet/ipad. 

De te volgen stappen zijn: 
• De app downloaden (Google Play of App Store); zoek op “De Bron” 

en let op het icoontje van de drie personen uit ons Bronlogo
• Nieuw account aanmaken met je mailadres en met een door jou te 

kiezen wachtwoord
• Het e-mailadres bevestigen in je eigen e-mailbox
• Wachten (…) op toegang (die krijg je van de hoofdbeheerders). 

Na de verleende toegang (hoofdzakelijk voor Bronleden i.v.m. de 
privacy) zit je in de app. En vervolgens kun je:
• Je eigen profiel pagina aanvullen (jouw gegevens, jouw profielfoto 

etc) 
• Je eigen groepen kiezen via ‘Ontdek’ etc. ect.

Mailadres
Heb je geen mailadres, dan moet je die wel (laten) aanmaken.
Hopelijk kun je dat zelf. Anders kan familie of kennissen wellicht even 
helpen. En mocht dit helemaal niet lukken, dan komt één van de 
hoofdbeheerders persoonlijk bij je langs.

Wat krijg je te zien als je de app eenmaal op je telefoon hebt?
Iedereen krijgt sowieso bovenaan de volgende rubrieken te zien: ‘Mijn 
kerk’ (daar kun je via ‘profiel’ je eigen gegevens inzetten), ‘De Bron’ 
(met allerlei algemeen nieuws over De Bron), ‘EHBA’ (Eerste Hulp Bij 
App-vragen), ‘Marktplaats’ (aan- en verkoop van spullen), ‘Prikbord’ 
(allerlei). Onder de rubriek ‘Ontdek’ staan allerlei groepen waarvoor je 
je kunt aanmelden. Dat wil zeggen: indien van toepassing. De beheerder 
van de groep moet jou dan na jouw aanmelding toelaten. Als dat 
gebeurt, dan komt deze groep in jouw bovenste balk te staan en kun je 
mee-appen in deze groep.

Gewoon proberen
Zoals met alle nieuwe dingen: het is in het begin gewoon een kwestie 
van een beetje oefenen en uitproberen. En geen angst, je kunt overal 
op drukken en klikken zonder dat het nadelige gevolgen heeft… En als je 
denkt ‘waar ben ik eigenlijk?’, dan druk je links onderaan op het icoontje 
‘Mijn kerk’, en je bent weer in het hoofdmenu.

Henk Bosch



13

De Groene Bron
In de afgelopen vergadering is ons nieuwe Groene Bron lid Frederiek 
Boeve aangeschoven. Welkom!
Begin februari was er een V&T-avond over duurzaam geloven, gegeven 
door Jaap Dekker, die onder andere over de organisatie A Rocha 
sprak. Dit is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun 
geloof zorgen voor Gods schepping. A Rocha werkt daarnaast aan 
bewustwording en een duurzame levensstijl. Verder in het jaar hoort u 
hier meer over. 
We kregen een leuke tip over de ‘omgekeerde’ collecte. Eén tip halen 
we eruit: eet (niet alleen deze week) seizoensproducten….
 
In maart staan er enkele groene 
activiteiten op het programma. Doe je 
mee? 
• Op zaterdag 18 maart gaan we weer 

samen op pad om zwerfvuil op te 
ruimen; 10.00 uur verzamelen bij De 
Bron.

• Voor de jeugd met Kerkontb(ei)t 
op zondag 19 maart: doe mee met 
nestkastjes bouwen. Dit onder de 
bezielende leiding van twee handige 
Groene Bronners. Wil je als niet-
Kerkontb(ei)ter ook meedoen? Bel/
app Jaap Verkerk, 06-41893195. 

Graag vestigen wij ook uw aandacht 
op de Minibieb. Deze staat nu in het 
jeugdhonk; daar kunt u boeken lezen, 
lenen, inzetten. Er zijn ook tijdschriften 
over tuinieren. Binnenkort nieuw in 
de bieb: De Bijbel van Gustave Doré, 
met sprekende tekeningen. Wellicht 
komt er een verrijdbare boekenkast die 
bijvoorbeeld naar de hal gereden kan 
worden. 
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Het wonder van het veurjoar
Een (door een gemeentelid ingezonden) gedicht van Henk Pool uit Den Ham
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Het wonder van het veurjoar is begunn’n
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Seniorenbijeenkomsten
Terugblik
Op woensdag 22 februari jl. hebben 
we met de senioren een koffiemorgen 
gehouden. Voor deze ochtend hadden 
zich 53 personen opgegeven. Na de 
koffie hebben we met elkaar naar de 
documentaire “Eens ging de zee hier 
tekeer” van Bert Haanstra gekeken.

Toen de Zuiderzee op 28 mei 1932 
veranderde in het IJsselmeer door de 
voltooiing van de Afsluitdijk, was dat 
pas het begin. Midden jaren vijftig was 
polder na polder drooggelegd en andere 
inpolderingen waren in voorbereiding. 
Vissersdorpen raakten steeds meer in de 
knel. Er leek weinig viswater over te blijven. De bewoners zagen kortom 
een einde komen aan hun manier van leven.
Bert Haansta kreeg de opdracht voor het te laat was, de folklore langs 
het IJsselmeer vast te leggen.

Aan het begin van de documentaire werd de Zuiderzeeballade 
enthousiast door iedereen meegezongen. Er was direct een fijne 
sfeer. We gingen terug in de tijd en we hebben veel gelachen en 
genoten. Daarna gingen we naar de hal voor een sapje en een drankje. 
Ondertussen werd de zaal klaargemaakt voor de snertmaaltijd met 
roggebrood en spek en broodjes. We kunnen als werkgroep tevreden 
terugkijken op een geslaagde morgen. Allemaal bedankt!

Vooruitblik
Voor woensdagmiddag 29 maart a.s. nodigen we u uit voor een viering 
in de veertigdagentijd.
Deze middag begint om half 3. Na een kopje koffie of thee houden we 
een viering in de kerkzaal.
In deze viering zal voorgaan ds. R.S.E. Vissinga uit Kampen. Daarna 
genieten we van een drankje en sluiten we de middag af met een 
feestelijke broodmaaltijd. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.
We hopen u te ontmoeten.

Namens de werkgroep senioren,
Heleen Wierda-van Hoeve, tel. 038 33 11 521   
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Activiteiten Middengroep
De werkgroep Middengroep heeft voor de komende periode de 
navolgende activiteiten in petto:
• maandag 3 april a.s.: de sobere maaltijd met het PKN-thema ‘aan 

tafel’. Inloop vanaf 17.30 uur; we starten om 17.45 uur in De Bron. 
Opgave vóór 25 maart bij Carlien Achterkamp via app, mail of 
telefoon.

• op donderdag 13 april a.s. kunt 
u meedoen aan de zogeheten 
‘Emmaüswandeling’. Aanvang 
19.00 uur vanaf De Bron met twee 
keuzeafstanden (met eentje van 
maximaal een uur). Voorafgaand 
lezen we samen een tekst over de 
Emmaüsgangers. Gewapend met 
deze tekst en met een vraag gaan we 
in tweetallen het gesprek hierover 
aan tijdens een wandeling. Bij 
terugkomst kan voor wie wil kort wat 
delen en/of een verbeelding maken. 
In ieder geval koffie/thee voor 
eenieder!

Opgave vóór 10 april bij Carlien Achterkamp via app, mail of telefoon.

’n Bakkie in De Bron
Op donderdag 23 maart a.s. 
van 10.00 tot 11.30 uur 
is de kerk weer open 
voor ontmoeting en 
gezelligheid met 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? 
En wil je ook iemand meenemen?
Je hoeft echt geen lid te zijn van De Bron, iedereen is hartelijk welkom!



18

Bezoek aan Bergklooster en museum over Thomas à Kempis

Op de Sint Agnietenberg, het huidige Bergklooster in Zwolle, werd eind 
14e eeuw een klooster gesticht met als beroemdste bewoner Thomas 
à Kempis. Op de begraafplaats van het klooster werden kloosterlingen, 
maar ook buurtbewoners en inwoners van  Zwolle, begraven. Na de 
reformatie en de afbraak van het klooster gingen buurtbewoners de 
begraafplaats onderhouden.
Sinds kort is er ook een klein museum gewijd aan Thomas à Kempis.

Wij krijgen een rondleiding over het oude gedeelte van de begraafplaats 
en bezoeken het museum gewijd aan Thomas à Kempis, waar wij ook 
een film over hem bekijken.

Datum  : zaterdagmiddag 25 maart 2023
Tijd  : 14.00 uur
Locatie   : begraafplaats Bergklooster, Bergkloosterweg 92 Zwolle
Inleider  : dhr. B. Pierik, beheerder begraafplaats 
Bijdrage  : € 5,- 
Organisatie  : Vorming en Toerusting
Contactpersoon: Greetje Duitman,  greetjeduitman@hotmail.com
                               tel 038 344 63 73
Vervoer  : hierover volgt nader overleg
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© NieuwsBron 2023 - 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 (118) verschijnt op vrijdag 31 maart 2023. Kopij 
voor dit nummer uiterlijk zaterdag 25 maart 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!
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Paaskaars
Ieder jaar wordt op Paaszondag de 
nieuwe liturgische Paaskaars de kerkzaal 
binnengedragen.
Het is inmiddels een goede traditie dat 
deze kaars, die met zorg door de leden van 
de taakgroep Eredienst wordt uitgezocht, 
geschonken wordt door een gemeentelid. 
Hij/zij kan het jaar daarop de kaars thuis een 
mooie plek geven. Wij hopen als taakgroep 
Eredienst dat er ook dit jaar weer iemand deze 
schenking wil doen. Vanzelfsprekend is hierbij 
volledige vertrouwelijkheid gewaarborgd.
U kunt hierover contact opnemen met Grietje 
Blom; tel.nr. 06 301 03 259.



Kruis met tranen
Margreeth Niessen is helemaal in de ban van het fotograferen van 
dauwdruppels. Deze grassprieten vormen samen een kruis, met daarop 
dauwdruppels. Een leeg kruis met ‘tranen’…


