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Levend water vanuit de Bron

De diensten zijn ook te volgen via kerkomroep.nl of YouTube.
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Zondag 2 april, Palmzondag

09.30 uur ds. R. Roukema, Zwolle
Lector	 Atty	Westerink
Kinderkring	 Allen
1e	Collecte	 Diaconie
2e	Collecte	 Protestantse	kerk;	jongeren
3e	Collecte	 Onderhoud	kerkgebouw

Donderdag 6 april, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal

19.30 uur ds. R.S.E. Vissinga, Kampen
Lector	 Jan	Vrieswijk
Collecte	 Diaconie

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

19.30 uur ds. D.J. Lagerweij, Zwolle
Lector	 Ingrid	van	den	Berg
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09.30 uur ds. J. Bouma, Kampen
Lector	 Wil	Reenders
Kinderkring	 Annemarie	en	Gertine
1e	Collecte	 KerkInActie/werelddiaconaat
2e	Collecte	 Vorming	en	Toerusting
3e	Collecte	 Onderhoud	kerkgebouw

Zondag 9 april, Paaszondag

Zondag 16 april

09.30 uur ds. J.C.A. Kruithof-Looije, Zwolle
Lector	 Gertine	Junte
Kinderkring	 Marijke	en	Margreet
1e	Collecte	 Kerk
2e	Collecte	 Middengroep
3e	Collecte	 Diaconale	projecten

Zondag 23 april

09.30 uur ds. C.W. Smit, Zwolle
Lector	 Berdien	Woldring
Kinderkring	 Fanny	en	Jacquelien
1e	Collecte	 Diaconie
2e	Collecte	 ZWO
3e	Collecte	 Onderhoud	kerkgebouw
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Leven is meeleven

Naast	deze	NieuwsBron	die	u	bericht	over	‘Leven	is	meeleven’,	
wordt	deze	rubriek	actueel	gehouden	in	de	Bron-app.	De	taakgroep	
Pastoraat	houdt	het	actueel.	Gelukkig	is	het	merendeel	van	de	Bron-
leden	inmiddels	aangesloten	op	de	Bron-app.	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

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	

Dank
Wij	willen	iedereen	heel	hartelijk	bedanken	voor	de	vele	kaarten	die	
we	kregen	toen	Roelof	in	het	ziekenhuis	lag.	We	zijn	er	zeer	van	onder	
de	indruk	en	ontroerd	door	alle	aandacht	en	meeleven	en	praktische	
hulp.	Hartelijke	groeten,	Roelof en Anneke Brink

Lief	en
	Leed	v

erwijd
erd	in	

verban
d	met	priv

acy.
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Leven vanuit de Bron

Onze jarigen
Ook	in	april	zijn	er	verjaardagen:
•	 mw.	W.	Brink-van	Dooren,	Slenkstraat	14,	8271TB,	11	april
•	 dhr.	H.	Brink,	Bloemstraat	18,	8271VX,	12	april
•	 mw.	Y.	van	Lohuizen-IJska,	Boelestraat	34,	8266DW	Kampen,	12	april
•	 mw.	H.	Wup-Krol,	Rondeweg	41,	8271DG,	17	april
•	 mw.	J.	de	Roode-Zweers,	Albert	Schweitzerlaan	42,	8271CZ,	21	april
Van	harte	gefeliciteerd	met	uw	verjaardag.	
We	wensen	u	een	prachtig	voorjaar	en	een	komende	tijd	waarin	u	zich	
beschut	mag	voelen.

Lied 69: 31
De naam van God wil ik loven met een lied,

Zijn grootheid met een lofzang prijzen.
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Van de preses
Ik	vermeldde	in	mijn	vorige	column	dat	ik	met	mijn	
dochter	's	middags	lekker	zou	bijkletsen	en	dat	ik	's	
avonds	naast	Liselotte	op	de	bank	zou	ploffen.	Wel,	ik	
kan	u	zeggen,	dat	is	gelukt.	
Waar	ik	onlangs	heel	blij	van	werd	is	die	foto	van	
Kerkontb(ei)t	in	de	kerk-app.	Fijn	te	zien	dat	nog	steeds	jongeren	
geïnteresseerd	zijn	om	elkaar	te	ontmoeten	in	de	kerk.	Op	de	foto	tel	
ik	elf	jongeren	en	een	wel	jong	klein	mens	dat	heerlijk	door	de	groep	is	
opgenomen.	

Soms	probeer	ik	mij	in	te	leven	in	die	jongere	van	nu.	Wat	mij	vooral	
treft,	is	de	hoeveelheid	informatie	waarover	ze	beschikken.	Ze	hebben	
de	hele	wereld	aan	informatie	letterlijk	in	hun	broekzak.	Je	bent	een	
jong	mens	en	je	probeert	de	wereld	te	begrijpen.	Hoe	onderscheid	je	
nu	echt	van	nep,	waar	van	onwaar,	geloofwaardig	van	ongeloofwaardig.	
Dan	bedenk	ik	mij:	dan	komen	wij	ouderen	met	een	verhaal	van	meer	
dan	tweeduizend	jaar	oud.	Jezus	op	weg	naar	Jeruzalem.	Jezus	zijn	
dood	tegemoet	tredend.	Jezus	die	opstaat	uit	de	dood.	Maar	vooral,	
wat	is	de	betekenis	van	dit	alles.	Hoe	leg	je	dat	nu	uit	aan	een	jongere	
die	zichzelf	probeert	te	plaatsen	in	deze	wereld	en	veel	raadpleegt	op	
internet.	Ja,	wellicht	wel	gewoon	door	kerkontb(ei)t	te	houden	met	een	
paaseitje	en	ze	laten	zien	dat	er	een	geloofsgemeenschap	is	dat	in	hen	
geïnteresseerd	is.	
Met	dat	jong	klein	kind	waren	het	er	twaalf…	Waarom	is	dat	voor	mij	zo	
bekend…?

Freddie Schutte



Gemeente-avond op 25 april
Op 25 april a.s. houden we gemeente-avond. Een avond waarin wij 
als gemeente met elkaar spreken over hoe wij als De Bron willen zijn. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Welkom!

Deze	avond	gaan	we	anders	invullen	dan	we	gewend	zijn.	Na	de	inloop	
met	koffie	en	thee	beginnen	we	om	19.45	uur	voltallig.	Na	het	welkom	
en	de	opening	worden	de	jaarrekeningen	van	2022	besproken	en	delen	
wij	met	u	het	nieuwe	beleidsplan	voor	de	komende	periode.	

Daarna	mag	u	zelf	kiezen	wat	u	wilt	bespreken	of	wilt	vragen.	Dat	
laten	wij	aan	u/jou.	Verspreid	in	het	kerkgebouw	zijn	de	taakgroepen	
en	verschillende	werkgroepen	te	vinden;	als	een	soort	carroussel.	
Vertegenwoordigers	staan	u	te	woord	over	uw	vragen.	De	centrale	
hal	is	de	plek	om	elkaar	te	ontmoeten.	Dit	onder	het	genot	van	
een	tweede	kopje	koffie	of	thee.	Nadat	u	hopelijk	rond	21.15	uur	de	
vertegenwoordigers	voldoende	hebt	bevraagd,	verzamelen	wij	weer	en	
ronden	dit	gedeelte	af.	

Daarna	volgt	er	in	de	centrale	hal	een	leuke	“groene”	pub-quiz	onder	
het	genot	van	een	drankje.	Tsja,	het	is	tenslotte	een	PUB-quiz…	Ook	is	er	
daarna	gelegenheid	om	nog	even	met	elkaar	verder	te	praten	over	wat	
ons	zoal	bezighoudt	binnen	De	Bron.	

De	documenten	voor	de	gemeenteavond	komen	in	de	week	vooraf	
via	de	kerk-app	beschikbaar.	Zondag	23	april	liggen	de	documenten	
eveneens	in	de	hal	van	de	kerk.	Lukt	het	niet	de	documenten	te	
downloaden	of	op	te	halen,	meld	u	zich	dan	bij	mij.	Dan	zorgen	wij	
dat	u	alsnog	de	stukken	krijgt.	Op	de	gemeenteavond	zelf	worden	de	
documenten	bij	de	bespreking	geprojecteerd.	

Freddie Schutte
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Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Maandag 3 april
Sobere	maaltijd;	17.45	uur
Thema:	‘aan	tafel’

Jezus roep ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Lied 975: 4

Donderdag 6 april
Witte	Donderdag;	19.30	uur
Herinnering	aan	de	Pesachmaaltijd	en	viering	van	het	Heilig	
Avondmaal
ds.	R.S.E.	Vissinga
Muzikale	medewerking:	Bronkoor	o.l.v.	Bob	Vaalburg	
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Vrijdag 7 april
Goede	Vrijdag;	19.30	uur
Gedachtenis	van	Jezus’	lijden	en	sterven
ds.	D.J.	Lagerweij
Muzikale	medewerking:	Elisabeth	Haase,	cello

Zaterdag 8 april
Stille	Zaterdag;	geen	viering

Schenk mij het vertrouwen
dat er een moment zal zijn
zoals die ochtend: Pasen.
Nieuw begin van leven
aan dood en verdriet voorbij.

Geef mij het geloof
dat ik kracht zal vinden
om me van het duister af te keren;
moed om op te staan en te gaan
het licht van de nieuwe dag
tegemoet.

Werner Pieters

Zondag 9 april 
Pasen;	9.30	uur
Feest	van	Jezus’	opstanding
ds.	J.	Bouma
Muzikale	medewerking:	Bronkoor	o.l.v.	Bob	Vaalburg	en																																																																					
Gerben	Looijenga,	trompet
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Vanuit de Beroepingscommissie
Op 7 maart jl. kwamen enkele gemeenteleden, leden van de 
beroepingscommissie en ambtsdragers in De Bron bijeen om te 
bouwen aan het profiel van de nieuwe predikant. 

Brief van Boven
Iedereen	had	het	Beleidsplan	2023	ontvangen.	Dit	is	geschreven	vanuit	
een	enquête	die	eerder	binnen	de	gemeente	is	gehouden.	De	missie	en	
visie	zat	er	niet	bij;	deze	hing	als	brief	aan	het	Beleidsplan.	Deze	brief	is	
binnen	de	werkgroep	Beleidsplan	gegroeid	en	kreeg	als	titel	mee:	“De	
Brief	van	Boven”.	Invoelend	en	uitdagend	wordt	hierin	verwoord	hoe,	
bijbels	gezien,	de	gemeente	een	plek	in	de	(grote	en	kleine)	wereld	
kan	hebben:	ópen,	niet	alleen	naar	de	eigen	leden,	maar	juist	ook	heel	
ruim	naar	een	veel	wijdere	cirkel.	Het	werd	door	de	aanwezigen	als	
“indrukwekkend	en	hoopvol”	bestempeld;	“een	geweldige	binnenkomer	
bij	kandidaten	voor	onze	gemeente”.	Met	de	presentatie	van	dit	
Beleidsplan	zien	de	samenstellers	de	koers/richting	van	onze	gemeente	
voor	de	komende	jaren	verwoord.

Verwachtingen
Na	het	bestuderen	van	de	thema’s/beleidsdoelen	van	het	Beleidsplan	
verwoorden	en	verbeelden	we	in	drie	groepen	(met	behulp	van	duplo-
bouwstenen)	de	verwachtingen	over	de	nieuwe	voorganger	op	een	
speelse	manier.	
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Wijdvertakte boom
Groep	1	bouwt	een	wijdvertakte	boom:	aandacht	voor	iedereen,	jeugd,	
transparant	zijn,	band	met	het	Hogere.	Vensters,	hekken	moeten	ópen	
staan.	Hij/zij	moet	goed	geworteld,	stevig	zijn	in	verband	met	de	vele	
verwachtingen	die	er	leven.	Niet	iedereen	kan	op	zijn/haar	wenken	
bediend	worden.	Verkondiging	mag	schuren.	Draagvlak	is	belangrijk,	
vooral	als	het	gaat	om	plannen	richting	de	jongeren.	Continuïteit:	
het	hoeft	niet	een	totaal	andere	gemeente	te	worden.	Samen	naar	
bijvoorbeeld	café	De	Majesteit	geeft	een	band.	Stimulator/aanjager	
van	groepjes.	We	kennen	hoegenaamd	geen	catechese	meer,	maar	
bijvoorbeeld	wél	het	kerkontb(ei)t.

Bruggenbouwer
Groep	2	pleit	voor	een	bruggenbouwer.	Via	een	open	deur	naar	buiten	
kijken.	We	zoeken	een	communicator,	regelaar/ordebewaker	met	
aandacht	voor	jeugd	en	jongeren.	Denk	aan	Twenty	Talk,	bijvoorbeeld	
bij	De	Majesteit.	Bezielend	voor	je	leven,	kleurrijk	en	zeker	inclusief.	
Pastoraal	inzetbaar	voor	iedereen;	niet	alleen	voor	de	ouderen	(die	zijn	
vaak	heel	blij	als	ze	jongeren	in	de	kerk	zien).	Een	frisse	wind	mag	wel	
weer	waaien.	De	tijdsinzet	van	de	voorganger	mag	best	primair	in	de	
richting	van	de	jongeren/jonge	gezinnen	zijn.

Veelkleurig
Groep	3	maakte	een	bouwwerk	met	veel	kleuren.	Breed	inzetbaar,	
ruimdenkend,	kijkt	over	de	schutting,	actief,	durf,	lef,	muzikaal,	zoekt	
verbinding,	moet	zéker	de	tijd	krijgen	zijn/haar	plek	te	vinden	in	onze	
gemeente.	Betrokken	bij	milieu	(Groene	Kerk),	verfrissend.	Eigen	
identiteit	is	heel	belangrijk:	het	gaat	om	de	mens	zélf:	“Ik	heb	je	
geschapen	zoals	JIJ	bent”.	Veel	ruimte.

Kortom
Van	de	kandidaat	wordt	dus	al	met	al	best	veel	gevraagd….	Maar	De	
Bron	is	dan	ook	een	prima	gemeente!
Zonder	direct	ál	te	veel	conclusies	te	trekken	mag	in	ieder	geval	gezegd	
worden	dat	bijvoorbeeld	het	gesprek	tussen	oud	en	jong	binnen	de	
gemeente	méér	of	nog	beter	georganiseerd	mag	worden.	Jongeren	
hebben	in	De	Bron	best	een	stem!
Met	alle	reacties	én	met	het	Beleidsplan	kan	de	Beroepingscommissie	
nu	stevig	aan	de	slag	gaan,	mede	geholpen	door	de	bijstand	vanuit	de	
landelijke	PKN-kerk.
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Pasen 2023
Opgestane Heiland, noem ons 
net als Maria bij de naam, 
steeds opnieuw.
En laat het ook in ons leven 
Pasen zijn!
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Vanuit de Diaconie
Stichting Amuria
In	deze	maand	maart	vertrekken	vier	gezinsleden	uit	IJsselmuiden	
naar	Oeganda.	Zij	gaan	in	Oeganda	hun	sponsorkinderen	bezoeken	
die	ze	hebben	leren	kennen	via	stichting	Amuria.	Door	middel	van	
maandelijkse	sponsoring	kunnen	de	kinderen	naar	school.	
Stichting	Amuria	richt	zich	op	het	bieden	van	hulp	om	de	
leefomstandigheden	te	verbeteren	van	de	mensen	in	Oeganda	in	het	
algemeen	en	in	het	gebied	Amuria	in	het	bijzonder.	Als	gevolg	van	
enorme	tegenslagen	leiden	de	mensen	daar	een	zeer	armoedig	leven,	
waardoor	er	veel	kindersterfte	is.
De	IJsselmuidenaren	willen	mensen	in	Amuria	gaan	helpen	aan	
goederen	waar	behoefte	aan	is,	bijvoorbeeld	schoolspullen,	
ziekenhuisspullen,	voedselpakketten	en	kleding.	
Alle	donaties	die	ze	krijgen	worden	uitgegeven	in	Oeganda	om	daar	
de	producten	te	kopen,	zodat	ook	de	plaatselijke	economie	gesteund	
wordt.	
Een	mooi	initiatief	dat	wij	als	ZWO	van	De	Bron	graag	willen	
ondersteunen!		

In	IJsselmuiden	is	al	een	aantal	acties	gehouden	om	dit	goede	doel	te	
steunen,	waaronder	een	knipactie	en	een	flessenactie	op	basisscholen	
De	IJsselster	en	De	Groenling.
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Vanuit de Diaconie
Collecte zondag 2 april: Kinderen en jongeren
PaasChallenge: terug in de tijd van de Bijbel

Maar	liefst	zesduizend	jongeren	
tussen	de	10	en	17	jaar	doen	
elk	jaar	in	de	week	voor	Pasen	
mee	met	de	PaasChallenge.	Met	
dit	spel,	dat	gemaakt	is	door	
de	jeugdwerkorganisatie	van	
de	Protestantse	Kerk,	leven	de	
jongeren	zich	in	in	de	karakters	uit	
het	Paasverhaal.	Door	middel	van	
allerlei	opdrachten	ontdekken	ze	de	betekenis	van	Jezus’	dood	en	
opstanding	en	denken	ze	na	over	het	einde	van	kwaad	en	duisternis.	De	
PaasChallenge	is	leerzaam	en	verbindend.
Steun	het	jeugdwerk	van	de	Protestantse	Kerk.	Geef	in	de	collecte	of	
maak	uw	bijdrage	over	op	ZWO	NL30	RABO	0321	4211	40	o.v.v.	collecte	
Kinderen	en	jongeren	april.	Meer	informatie	kan	u	vinden	op	de	website	
kerkinactie.nl/40dagentijd.	Hartelijk	dank	voor	uw	gift!

Collecte zondag 9 april: Werelddiaconaat
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Door	de	economische	situatie	in	
Moldavië	zien	veel	mensen	geen	
andere	mogelijkheid	dan	een	baan	
te	zoeken	in	het	buitenland.	Dat	
heeft	desastreuze	gevolgen	voor	de	
samenleving.	In	sommige	dorpen	
wonen	alleen	nog	ouderen	en	
jongeren.	Kerk	in	Actie	ondersteunt	
kerken	die	hen	stimuleren	om	voor	
elkaar	te	zorgen.	Jongeren	helpen	zieke	en	eenzame	ouderen.	Ouderen	
zijn	blij	met	de	hulp	en	aandacht	en	bieden	jongeren,	die	opgroeien	
zonder	ouders,	een	plek	waar	ze	met	hun	verhaal	terecht	kunnen.	Met	
de	opbrengst	van	deze	collecte	steunt	Kerk	in	Actie	het	werk	van	kerken	
voor	kwetsbare	mensen	in	Moldavië.	Geef	aan	de	collecte	voor	de	
kwetsbare	mens	in	Moldavië	of	maak	uw	bijdrage	over	op	
ZWO	NL30	RABO	0321	4211	40	o.v.v.	Diaconaat	Moldavië	of	doneer	
online.	Hartelijk	dank	voor	uw	gift!



Diaconaal project april: Kamper Kracht fonds
Het Kamper Kracht fonds geeft geld, 
goederen en diensten aan mensen die 
het even lastig hebben en verder nergens 
terecht kunnen. De opbrengst van de 
avondmaalscollecte van 6 april en de 
collectemomenten op 16 en 30 april zijn 
hiervoor bestemd.

Het	Kamper	Kracht	fonds	wil	een	brug	slaan	tussen	gevers	en	
ontvangers.	Er	worden	geld,	goederen	en/of	diensten	gegeven	aan	
mensen	en	groepen	die	in	een	moeilijke	situatie	verkeren.	Men	geeft	
hulp	als	die	nergens	anders	te	vinden	is.	Eenmalig	een	steuntje	in	de	
rug,	zodat	iemand	zelf	de	draad	weer	kan	oppakken	en	op	eigen	kracht	
verder	kan.

Het	Kamper	Kracht	fonds	is	onderscheidend	en	uniek	ten	opzichte	van	
andere	fondsen	en	initiatieven	in	de	gemeente	Kampen.	Het	fonds	
is	gericht	op	de	inwoners	van	de	gemeente	en	zorgt	ervoor	dat	de	
donaties	en	sponsoring	binnen	de	samenleving	blijven.	Een	lokaal	fonds	
om	lokale	mensen	te	ondersteunen.	Als	gemeente	De	Bron	doen	wij	
mee,	want	samen	zijn	wij	gemeente	Kampen!
De	opbrengst	van	de	avondmaalscollecte	van	6	april	en	de	
collectemomenten	op	16	en	30	april	zijn	bestemd	voor	het	Kamper	
Kracht	Fonds.
De	diaconie	beveelt	dit	project	van	harte	bij	u	aan.	U	kunt	doneren	via	
de	Bron	app,	collectezak	of	een	gift	storten	op	rekening	van	de	diaconie.

Diaconaal doén in de Bron! Met elkaar         voor elkaar!

Binnenlands Diaconaat: Diaconale projecten 2022

In 2022 hebben we u steeds geïnformeerd over de verschillende 
projecten waarvoor we collecteerden. Elk jaar maakt de Diaconie een 
keus uit lokale, regionale en landelijke organisaties met verschillende 
accenten per jaar. Uiteindelijk hebben we als gemeente 7.882,18 euro 
gegeven, een prachtig resultaat! 

In	eerste	instantie	werd	aan	elk	doel	het	gecollecteerde	bedrag	
toebedeeld.	Vervolgens	is	dat	bedrag	uit	de	overige	projectencollectes	
aangevuld	tot	minimaal	600	euro	per	doel.	

16



De	gehele	opbrengst	van	alle	collectemomenten	is	zo	terecht	gekomen	
bij	verschillende	projecten:
•	 De	Herberg,	Zwolle
•	 Deel	Ze’	via	8e	werk	IJsselmuiden
•	 Voedseltransport	Oekraïne
•	 Oekraïnse	gezinnen	in	IJsselmuiden	(via	Dorpskerk)
•	 Hulp	voor	mensen	zonder	papieren
•	 Het	vergeten	kind:	Onvergetelijke	Zomerbox
•	 Stichting	Kinderarmoede
•	 Stichting	Present	Kampen
•	 Stichting	Overweeghuis	Utrecht
•	 Leger	des	heils
•	 Energie	Armoede

Werelddiaconaat: ZWO-projecten in 2022

De werkgroep ZWO heeft in 2022, namens 
onze gemeente De Bron, aan een veelheid 
van projecten een aanzienlijk bedrag kunnen 
doneren. 

Zoals	u	weet	is	de	basis	het	bedrag	wat	we	
als	vrijwillige	bijdrage	bij	de	Aktie	Kerkbalans	
ontvangen	van	u	als	gemeenteleden.	
Daarnaast	zijn	er	de	verschillende	
werelddiaconaatcollectes.	De	betrokkenheid	
van	onze	gemeente	op	het	werelddiaconaat	is	
onverminderd	groot,	wat	zich	vertaalt	in	hoge	opbrengsten	per	project.	
Uiteindelijk	is	de	totale	optelsom	van	de	vrijwillige	bijdrage	(18.470	
euro)	en	de	opbrengst	van	de	collectes	(5.150	euro)	verdeeld	over	de	
verschillende	organisaties.	Wij	ontvingen	van	verschillende	betrokken	
organisaties	brieven	waarin	hun	dankbaarheid	werd	uitgesproken	
richting	onze	gemeente	voor	onze	gulle	gaven	voor	zowel	binnenlands	
als	werelddiaconaat.

Bestemmingen ZWO in 2022
•	 Oekraïne,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Afghanistan,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Moldavië	steunt	Oekraïne,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Stichting	Harul	Moldavië;	€	500
•	 Transport	Oekraïne;	€	1.030
•	 Hongersnood	Afrika,	via	Kerk	in	Actie;	€	1.500
•	 Christelijk	Noodhulpcluster	Oekraïne;	€	2.000
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•	 Oeganda,	via	Kerk	in	Actie;	€	1.000
•	 Jongeren	Nepal,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Straatkinderen	Indonesië,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Jongeren	Libanon,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Bijbels	voor	boeren	Zuid-Afrika,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Onderwijs	India,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Zomerzending	Egypte,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Myanmar,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Indonesië,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Bijbels	golfstaten,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Jongeren	Libanon,	Jordanië,	Irak,	via	Kerk	in	Actie;	€	500
•	 Kinderen	in	de	knel,	kerstcollecte;	€	2.200
•	 Adoptiekind	De	Bron;	€	320
•	 Sheltersuit	foundation;	€	500
•	 Diaconale	hulp	West-Roemenië,	via	stichting	HOE;	€	500
•	 Opvang	Rohingya-vluchtelingen,	via	Kerk	in	Actie;	€	495
•	 Kinderen	en	ouderen	worden	gezien	in	Moldavië;	jaarlijks	project	via	

Kerk	in	Actie;	€	1.250
•	 Kerken	geven	kinderen	een	toekomst	in	Moldavië;	jaarlijks	project	via	

Kerk	in	Actie;	€	1.250
•	 Zorg	en	aandacht	kwetsbare	ouderen	in	Moldavië;	jaarlijks	project	

via	Kerk	in	Actie;	€	1.250
•	 Veilig	drinkwater	in	Malawi;	€	750
•	 Stichting	Amuria,	project	fam.	Van	Pijkeren	Oeganda;	€	500

Diaconaal doén in De Bron! Met elkaar         voor elkaar!

Kijk	voor	een	uitgebreide	omschrijving	en	toelichting	van	al	deze	
projecten	op	onze	website.
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ZWO-collecte 23 april
Het	Sibusiso	programma	in	Tanzania	
is	een	uniek	programma	voor	
verstandelijk	gehandicapte	kinderen	
en	hun	families.	Sibusiso	is	een	
centrum	waar	kinderen	tijdelijk	
worden	opgenomen	en	waar	tal	van	
activiteiten	plaatsvinden.	Daarnaast	
is	het	programma	‘community	based’,	wat	wil	zeggen	dat	het	ook	in	
dorpen,	waar	de	kinderen	vandaan	komen,	actief	is.

Voor	verstandelijk	gehandicapte	kinderen	zijn	er	weinig	mogelijkheden	
om	de	beperkte	capaciteiten	die	zij	hebben	goed	te	kunnen	
ontwikkelen.	Daarbij	komt	dat	deze	kinderen	vaak	lijden	aan	epilepsie.	
Op	zowel	handicaps	als	op	epilepsie	rust	binnen	de	Tanzaniaanse	
cultuur	een	taboe	omdat	een	handicap	vaak	wordt	gezien	als	een	straf	
van	God.	Het	gevolg	hiervan	is	dat	kinderen	met	handicaps	uit	het	zicht	
worden	gehouden	van	de	gemeenschap	waarin	ze	leven.	

Ouders	en	andere	familieleden	van	deze	kinderen	worden	als	
minderwaardig	beschouwd	en	buitengesloten.	Sibusiso	streeft	
ernaar	het	taboe	rond	handicaps	te	doorbreken	en	de	acceptatie	van	
verstandelijk	gehandicapte	kinderen	in	Tanzania	te	vergroten.	Sibusiso	
maakt	hierbij	geen	onderscheid	in	de	religieuze	of	culturele	achtergrond	
van	kinderen.

Geef	aan	de	collecte	voor	Sibusiso	of	maak	uw	bijdrage	over	op
ZWO	NL30	RABO	0321	4211	40	o.v.v.	Sibusiso.	Hartelijk	dank	voor	uw	
gift!
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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
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Wandelen met de middengroep
De	werkgroep	Middengroep	heeft	voor	de	komende	periode	de	
navolgende	activiteiten	in	petto:
•	 op	donderdag	13	april	a.s.	(na	

Pasen)	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	
delen	we	onze	ervaringen	onder	
het	genot	van	koffie/thee.	
Afsluitend	wordt	er	een	gedicht	gelezen.	

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

•	 Op	donderdag	8	juni	a.s.	organiseren	we	een	stadswandeling	door	
Kampen	met	vooral	aandacht	voor	kerk	&	religie.	Van	19.00	tot	20.30	
uur.	Vertrek	met	de	fiets	vanaf	De	Bron:	18.45	uur.	Nadien	samen	
koffie	(en	een	drankje?)	op	de	Plantage.	Nader	bericht	volgt.
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Vanuit Vorming en Toerusting
‘A shtim fun harts’: Jiddisch van hart tot hart

In	deze	veranderende	wereld,	waarin	het	lijkt	
alsof	iedereen	recht	tegenover	elkaar	staat,	
zingt	Lucette	van	den	Berg	een	programma	
waarin	de	zachte	tedere	stem	van	het	hart	
duidelijk	doorklinkt.
Het	programma:	‘A	shtim	fun	harts’	is	een	
ode	aan	de	liefde	en	de	veerkracht	van	het	
hart,	soms	verstild,	dan	weer	hoopvol	en	
zelfs	uitgelaten.	Een	programma	vol	passie,	
zelfreflectie	en	humor.	Lucette	zingt	en	
begeleidt	zichzelf	op	de	piano	in	traditionele	
en	moderne	Jiddische	en	Sefardische	liederen	
van	haar	eigen	hand,	maar	ook	van	Beyle	
Schaechter-Gottesman,	Mikhoel	Felsenbaum,	
met	wie	zij	beide	heeft	samengewerkt	en	van	
anderen.

Lucette	van	den	Berg	startte	haar	studie	klassieke	zang	aan	het	
conservatorium	van	Zwolle.	Gaandeweg	specialiseerde	zij	zich	in	de	
Jiddische	taal	en	muziek.	Zij	volgde	masterclasses	bij	specialisten	op	dit	
gebied	in	Weimar.	

Datum	 	 :	woensdag	19	april	a.s.
Tijd	 	 :	20.00	uur
Locatie	 	 :	wordt	nader	bekend	gemaakt
Bijdrage		 	 :	€	5,-
Contactpersoon:	Gerhanne	van	Dijk,	gerhannevandijk@hotmail.com;	
tel.	038	33	77	247
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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	(119)	verschijnt	op	vrijdag	28	april	2023.	Kopij	
voor	dit	nummer	uiterlijk	zaterdag	22	april	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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Verantwoording collectes februari 2023
Kerkcollecten Bron-app

05	februari ZWO	Werelddiaconaat €	188,80 €	341,00
Kerk €			38,20 €			73,50
Onderhoud	kerk €			40,80 €			66,00

12	februari KIA	Noodhulp	 €			88,75 €	257,00
Publiciteit €			35,75 €			62,50
Onderhoud	kerk €			31,55 €			66,00

19	februari Diaconie €			64,70 €	112,50
Kerk €			44,70 €			86,00
Diaconale	projecten €			50,55 €			74,50

26	februari Diaconie €			60,70 €				72,50
Pastoraat €			45,20 €				49,50
Onderhoud	kerk €			31,05 €				49,00

Via	internet	bankieren €	219,00
Via	rekening	ZWO	Moldavië €	320,00

	Ethiopië	noodhulp €			80,00
Gift €	150,00

Alle	gevers	hartelijk	dank!
Taakgroep Administratie en Beheer



Eindelijk… lente!


