
Een kerk die 
verbindt



Omdat we vinden dat iedereen op de wereld een veilige plek 
verdient, proberen we vreemdelingen die op ons pad komen 
te helpen om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Waar de kloof tussen arm en rijk groter wordt, delen we ons 
vakantiegeld met gezinnen en alleenstaanden met een laag 
inkomen. Waar eenzaamheid gevoeld wordt proberen we 
een maatje te zijn. De liefde, die we van God mogen ervaren, 
willen we delen met anderen. Elkaar ontmoeten, ook over 
kerkgrenzen heen, vinden we belangrijk en we verwelkomen 
leden van andere kerken die zich bij ons thuis voelen. Er 
gebeurt veel binnen de Geloofsgemeenschap. In deze folder 
gebruiken we enkele activiteiten als voorbeeld.

Al ruim veertig jaar is De Drie Ranken de kerk van 
mensen die verbinding zoeken met God, met elkaar 

en met de mensen om hen heen. Een gastvrije 
huiskamer midden in de Maten.

“Soms denk ik dat ik helemaal niets geloof. Maar leven 
zonder geloof? Ik zou het niet kunnen!”

Met veel plezier stappen kinderen van 4 tot 12 jaar 
iedere maand in de LichtBoot. De LichtBoot is een 
viering met muziek, spel, verhalen en samen bidden 
rondom het Licht. Zo zoeken we ook naar meer 
eigentijdse vormen van vieren naast de “gewone” 
wekelijkse vieringen.

Veel mensen uit de buurt ontmoeten elkaar iedere week 
op woensdagmorgen op de “creatieve handwerkgroep”. 
Er wordt gehandwerkt en geknutseld. Maar het 
belangrijkste is de gezelligheid en de ontmoeting met 
elkaar.



Ieder jaar om deze tijd ontvangt u van ons het 
verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor uw kerk 
vast te stellen. Wij zijn namelijk voor het overgrote 
deel afhankelijk van uw bijdrage. De uitgaven en 
de inkomsten moeten in balans zijn. De grootste 
uitgavenposten zijn natuurlijk de salarissen, 
de energierekening en de exploitatie van ons 
kerkgebouw. 

De afgelopen jaren is heel hard gewerkt om op onze 
uitgaven te bezuinigen. Zo zijn er investeringen 
gedaan in duurzaamheid om op den duur de kosten 
te kunnen verlagen. Helaas was dat nog niet genoeg 
om onze begroting voor 2016 in balans te krijgen 
en moest er gesneden worden in de uren van onze 
pastores en de koster. Samen kerk zijn kost geld. 
Geld waarvoor we onze leden hard nodig hebben. 
Gelukkig kunnen we steeds meer rekenen op 
vrijwilligers. Mensen die  – letterlijk – onbetaalbaar 
zijn! Dank zij hen kunnen we de deur open houden.

Wat is een redelijke bijdrage? Uw bijdrage is vrijwillig 
en u bepaalt zelf wat voor u een redelijk bedrag is. 
Afgelopen jaar kwamen wij € 30.000 tekort. Om onze 
begroting 2017 sluitend te krijgen hebben wij dit jaar 
via Actie Kerkbalans het bedrag van € 262.000 nodig. 
Daarom vragen we u om zo mogelijk 5% meer te 
geven dan vorig jaar.

Misschien bent u momenteel niet in de gelegenheid 
om bij te dragen. Kijk dan wat u wel kunt missen. 
Wij zijn blij met iedere gift.

Uw bijdrage aan de kerk is fiscaal aftrekbaar. Mocht 
u hierover vragen hebben dan kunt u mailen naar 
kerkrentmeesters.algemeen@3ranken.nl

Op dinsdagmorgen lopen velen vanaf de markt de 
hal van De Drie Ranken binnen voor een kop koffie en 
een praatje in ontmoetingsplek De Druif. Op derde 
dinsdag van de maand repareren handige vrijwilligers 
kapotte spullen. Want waarom weggooien als het 
nog gerepareerd kan worden? En het is ook nog beter 
voor onze portemonnee! Wij willen graag een steentje 
bijdragen om de aarde leefbaar te houden voor onze 
kinderen en kleinkinderen. Dat doet ook een groep 
vrijwilligers die de rommel op het Violierenplein met 
grijpstokken en vuilniszakken te lijf gaat.

De Drie Ranken in balans

In De Drie Ranken komen mensen samen vanuit 
verschillende tradities. Wilt u zich naast uw huidig 
lidmaatschap van een andere kerk, ook met De Drie 
Ranken verbinden? Dan kan dat door gastlid te 
worden van de Geloofsgemeenschap. U kunt dan 
meehelpen om ook uw traditie (bijvoorbeeld van 
de Rooms-Katholieke kerk) een gezicht, een stem te 
geven 

Uw betrokkenheid kunt u ook laten blijken door de 
Actie Kerkbalans van De Drie Ranken financieel te 
steunen.

Geen lid, maar wel betrokken? 

Zonder de financiële steun en de 
vrijwillige inzet van velen, zouden 
wij niet kunnen! Wij waarderen 
ieders bijdrage enorm.

Dank u wel 

Bij hoogte- en dieptepunten van een mensenleven 
kan de geloofsgemeenschap een rol spelen. Met de 
familie vieren we feest als een kind gedoopt wordt 
en als een bruidspaar hun huwelijk laat inzegenen. 
Samen staan we om de mensen die afscheid moeten 
nemen van een geliefde. 



Deze folder is geheel tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van verschillende gemeenteleden.
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Een pastor spreken?
Hebt u iets op uw hart? Wilt u iemand 

spreken? Iedere werkdag is van 

9.00 – 10.00 uur een van onze pastores 

aanwezig in De Drie Ranken. 

Pastorale telefoonnummer:

06 - 17 70 11 22

Een lied voor nu en straks
Ad Wijlhuizen

Wij zwerven over wegen, ongebaande,
gedreven door jouw Stem van ver nabij,

een groot verlangen houdt mijn zoeken gaande,
terwijl Jouw liefde schaduwt over mij.

Jij heb ons lot aan anderen verbonden
nooit zijn wij mensen op onszelf genoeg

nooit vroeg Jij meer van ons dan dat wij konden
nooit was Jij niet de God die ons verdroeg.

Maar altijd droegen vruchten weer de zaden
en komt uit wat geweest is toekomst voort:

zo zal het zijn: dit leven is genade
En daarvan leven wij: dat liefdeswoord!

Moedig en vrij gaan wij weer nieuwe wegen
met woorden, brokken brood, een beker wijn,

in alles tastend naar een zin en zegen
want altijd zul Jij, onze toekomst zijn.
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