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Van de redactie

Nootjes

Het staat al een tijdje kleurrijk op de
gevel: Ontmoeting. En met de
eindstreep van de vernieuwbouw, met
horten en stoten, nu toch in zicht, is
als jaarthema ‘Huis van Ontmoeting’
gekozen. Omdat dat weergeeft wat
wij als geloofsgemeenschap, met ons
nieuwe gebouw willen zijn binnen De
Maten: een Huis van Ontmoeting.

Ontmoetingsplek ‘de druif’.
(toegankelijk via de achteringang)
di 09.30 - 11.30 uur
do 10.00 - 12.00 uur
vr 14.30 - 16.30 uur

Ontmoeting is daarmee ook het
thema van dit nummer van Drieklank,
en in de diverse artikelen komt dit
terug. Als redactie hebben we veel
mensen ontmoet, en gesproken over
ontmoetingen. Ontmoetingen tussen
mensen, min of meer gepland, of
toevallig. -zo ook het beeld op de
voorkant: twee mannen, ik denk maar
zo de winkelier en een kennis,
benutten een rustig moment van de
dag voor een spelletje en een
praatje? - Ontmoetingen over de
landsgrens heen, of over de grens
van je eigen kringetje of ‘bubbel’.
Ontmoetingen met God. En ook over
die belangrijke eerste stap in
ontmoeting: gastvrijheid.
In de ontmoeting komen de mooiste
dingen tot stand: begrip, kunst, aktie,
liefde, maar het begint met die eerste
stap. Die eerste stap die je zelf neemt
of de eerste stap van de ander waar
jij je voor open stelt.

Veel goede ontmoetingen
toegewenst!
Gert Jan Luiten

Stil moment.
Elke maandagmorgen is er van 09.00
- 09.30 uur gelegenheid tot een stil
moment in De Drie Ranken.
De Herberg.
Ontmoetingscentrum De Herberg,
Deventerstraat 40, is alle middagen
vanaf 13.30 uur open.
Pastorale zorg.
De pastorale zorg voor de leden van
de geloofsgemeenschap wordt
gedragen door het Pastorale Team,
dat op aanvraag pastoraat verzorgt.
Hebt u pastorale ondersteuning nodig
bel dan 06 - 1770 1122.
Omzien naar elkaar.
Hebt u kortstondig praktische hulp
nodig, bijv. vervoer, huishoudelijke
hulp, klein onderhoud? Contact:
Hans Westdijk, tel. 055 - 5411 338,
omziennaarelkaar@3ranken.nl
Dopen, trouwen, uitvaart of een
andere vraag?
U kunt navraag doen bij de scriba:
dhr. Evert Schut, tel. 055 - 5416 268,
info@3ranken.nl
Pastores in de kerk.
In de ochtend van 09.00 - 10.00 uur.
Donderdag:
ds. Gertrudeke van der Maas,
tel. 055 - 8444 905
06 - 5320 7778 (WhatsApp)
Pastorale groep 0 - 45 jaar.
Dinsdag:
ds. Ad Wijlhuizen,
tel. 055 - 8430 751
Pastorale Groep 45 - 75 jaar.
Maandag, telefonisch:
ds. H.J. ten Brinke,
tel. 06 - 1140 1297
Pastorale Groep 75 jaar en ouder
Svp bellen tussen 09.00 - 09.30 uur
en 12.30 - 13.00 uur.
Giften
De Drie Ranken kan alleen bestaan
dankzij uw giften. Uw gift is zeer
welkom én aftrekbaar.
Rek. NL08 INGB 0005 1738 56,
tnv. Geloofsgemeenschap De Drie
Ranken, wijkkas.
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Huis van Ontmoeting - meditatie
Kent u dat filmpje van Amnesty International ‘Look
Beyond Borders’ (geïnspireerd op een kunstwerk van
Marina Abramović)? Twee mensen zitten tegenover
elkaar en kijken elkaar vier minuten aan zonder iets te
zeggen. En juist omdat zij niets zeggen, maar elkaar
alleen maar aankijken, zijn het heel indringende
ontmoetingen. Ontroerend ook. Wat weten zij van elkaar?
Niets. Wat lezen ze in elkaars ogen? Veel. Pijn,
verlangen, hoop… Niet eerder zagen zij elkaar. Maar als
je een medemens werkelijk in de ogen kijkt, gaat er
letterlijk een wereld open. Ogen als spiegels van de ziel.
Zielen die zich met elkaar verbinden, geen woorden
nodig hebben.
In de ontmoetingen gaat het steeds om een Europeaan
en een vluchteling. Twee jonge mensen, een man en een
vrouw, hadden zo’n bijzondere ontmoeting, dat ze
afspreken elkaar weer te ontmoeten. Wie weet is er wel
iets moois gegroeid. Dat kan zomaar gebeuren als je
iemand echt diep in de ogen kijkt. Grenzen vallen weg. Jij
bent mens, de ander is mens.

gebouw maar een hulpmiddel. Niet meer dan een
ontmoetingsplek: plek waar ontmoeting kan plaatsvinden.
De ontmoeting zelf komt alleen tot stand waar mensen
tijd en aandacht voor elkaar hebben. Mensen zijn zelf
een ‘Huis van Ontmoeting’.
Gertrudeke van der Maas
Om te bekijken:
Filmpje Amnesty International ‘Look Beyond Borders’:
https://www.youtube.com/watch?v=nf4-NAqQrn4

Komend seizoen hebben we als jaarthema ‘Huis van
Ontmoeting’. We hopen dat ons vernieuwde kerkgebouw
een plek zal zijn waar mensen oprechte aandacht voor
elkaar hebben, en waar mensen van welke afkomst en
met welke huidskleur en al dan niet gelovige achtergrond
zich welkom weten. Gezien worden. Een nieuw gebouw
kan helpen makkelijker de drempel over te gaan, voor
wie niet eerder of al weer lang geleden een voet over de
drempel van De Drie Ranken zette. Maar natuurlijk is een

Startzondag 15 september: Huis van Ontmoeting
Zondag 15 september starten we met het nieuwe seizoen
en zijn we te gast in het schoolgebouw van De
Zonnehoek, Heemradenlaan 102. Geheel passend bij
ons nieuwe jaarthema, zet de Zonnehoek gastvrij de
deuren voor ons open om ons onderdak te bieden voor
een vrolijke start van het nieuwe seizoen.

Globale tijdsplanning:
09.30 – 10.00 uur korte viering
10.00-10.30 ontmoeting met drinken
10.30-11.30 workshops
11.30-11.40 presentatie van de jeugd
11.40-12.30 lunch met hapjes uit alle windstreken

Ons nieuwe jaarthema is Huis van Ontmoeting. Dat the- Tot de 15e september!
ma is gekozen met het oog op de vernieuwde kerk. Maar
ook op hoe we als gemeenschap willen zijn. Want een
Margreth Wind, Esther Heurneman, Marten de Boer, Gert
gebouw op zichzelf kan wel open en uitnodigend zijn, het Jan Luiten en Gertrudeke van der Maas
zijn de bewoners die kleur geven aan ieder huis! De
beste oefening in een open en gastvrije houding naar
anderen is te ervaren zelf gast te zijn! Mooi dus, die start
in de Zonnehoek!
We laten ons deze zondag inspireren door een verhaal
over Abraham en Sara. Zij woonden in een eenvoudige
tent. Dat was genoeg voor een open en gastvrije houding
naar wie er maar op hun weg kwamen. Na een korte
ochtendviering met een gelegenheidskoor en ontmoeting
rondom koffie, thee en fris, zijn er diverse workshops,
waaraan ieder kan deelnemen. Er is een grote variatie in
de workshops rondom het thema: actief, rustig, praktisch,
creatief en meditatief, binnen en buiten. Voor ieder wat
wils.
We starten met jong en oud samen. Voor de jeugd is er
daarna een eigen programma, waarin ook het nodige te
kiezen is en er een afwisselend programma is.
Tot slot proeven we hapjes uit diverse windstreken en
sluiten zo smakelijk af.
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Dag tegen de Eenzaamheid
Op maandag 7 oktober wordt in het kader van de week
van de eenzaamheid op initiatief van de taakgroepen
Pastoraat en Diaconaat i.s.m. maatschappelijke
organisaties een ‘Dag tegen de Eenzaamheid’
georganiseerd. Die dag is speciaal bedoeld voor
vrijwilligers, belangstellenden, professionals en
ervaringsdeskundigen.
Tijdens deze dag vragen we ons af:
• wat ‘eenzaamheid’ eigenlijk is.
• wanneer en waardoor het tot een probleem wordt.
• hoe kom je eenzaamheid op het spoor.
• kun je er iets tegen doen als organisatie, kerk of
vrijwilliger.
De dag begint om 15.00 uur en vindt plaats binnen De
Drie Ranken. In de middag is er een film met nagesprek.
Er is de gelegenheid voor wie dat wil om mee te eten.

In de avond zijn er gesprekken met professor Anja
Machielse uit Utrecht en met straatpastor Bart Starreveld
uit Rotterdam. Beiden zijn intens met de thematiek bezig.
Op de website treft u vanaf 1 september meer informatie
aan. Opgave voor deze dag, waar we een vrijwillige
bijdrage voor vragen, kan via
dagtegendeeenzaamheid@3ranken.nl U kunt ook kiezen
voor het middagprogramma óf het avondprogramma.

Vanuit de kerkenraad
Kunnen we Kerst 2019 in het vernieuwde kerkgebouw gefreesd. Dat betekent veel stof en mogelijk ook
vieren?
beschadigingen aan bijv. de plinten en deuren.
Vervolgens moet de nieuwe deklaag worden
Iedereen staat te popelen om het nieuwe gebouw te
aangebracht, drogen en afgewerkt worden en alle
betrekken. Eind mei 2018 is de bouw gestart en de
eventuele beschadigingen hersteld.
planning was, dat de bouw 10 maanden zou duren.
De vloer van de hal is het ‘centrale draaipunt’ in de kerk,
Inmiddels zijn we ruim 15 maanden verder en we kerken met andere woorden het centrum waarover al het
nog steeds in de “kleine kerkzaal”. De inzet en
‘verkeer’ gaat. Het is dus belangrijk dat deze 100% in
uithoudingsvermogen van alle vrijwilligers en
orde is voordat we gaan verhuizen.
professionals is bewonderenswaardig. Het vergt
doordeweeks en elke zondag weer de nodige inspanning Het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe lang
en improvisatie om alle activiteiten door te kunnen laten
dit allemaal gaat duren. De inschatting is, dat het herstel
gaan.
niet voor eind oktober is uitgevoerd. Als alle werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, nemen we het
De grote vraag die iedereen bezighoudt is, wanneer gaan nieuwe gebouw over en vervolgens nemen we 4 weken
we verhuizen? Op de foto’s van Hans Jacobs op de
de tijd om te verhuizen, dus…
(besloten) facebook pagina van De Drie Ranken is te
zien hoe prachtig het nieuwe gebouw wordt. Iedereen wil Soms zou het fijn zijn om een glazen bol te hebben,
het gebouw zo snel mogelijk in gebruik nemen.
zodat je in de toekomst kunt kijken, maar helaas.
Echter voor zover nu bekend (8 aug), zijn er twee grote
Via de weekbrief houden we u op de hoogte van alle
problemen, te weten de vloer van de hal en de wanden
ontwikkelingen.
van de nieuwe kerkzaal. Tijdens de bouwvak zijn er
onafhankelijke deskundigen geweest om beide
Evert Schut
probleemgevallen te beoordelen en advies te geven over
het herstel.
Als u dit leest zijn de rapporten waarschijnlijk bij
het Projectbureau bekend. Vervolgens moet er
overeenstemming komen tussen de
projectontwikkelaar, de aannemer en de kerk
over de goede wijze van herstel. Hoe lang dit
overleg gaat duren is nog niet bekend. Er zit
natuurlijk een aanzienlijk kostenplaatje aan vast
en wie gaat dat betalen. De kerk in ieder geval
niet.
Na de overeenstemming moeten er bedrijven
gevonden worden, die deze werkzaamheden op
korte termijn uit kunnen voeren. Met name de
vloer in de hal zal tijd nodig hebben, als de vloer
er niet helemaal uit gaat, dan moet deze
tenminste een aantal centimeters worden af
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Ontmoeting. Wat betekent dat voor jou?
Naar de kerk gaan is het ontmoeten van God en
mens. Ik vroeg aan mede-ontmoeters wat dit voor
hen inhoudt.

ik besef me ook dat als ik alleen hier zou zitten het ook
raar zou zijn. De ontmoeting is voor mij toch vooral de
gesprekjes die ik voor en na de viering heb. En in de
samenzang; dat vind ik ook een mooie manier om met
Uitdeler liturgie: “Het leuke van het overhandigen van het elkaar God te loven en daarin een verbondenheid te
blaadje is dat je iedereen in de ogen kunt kijken bij het
voelen.”
‘goedemorgen wensen’. En ogen zeggen veel; soms zie
ik verdriet, maar vaak ook blijheid. Heel vaak dezelfde
Degene rechts naast mij: “Ik ben zelf niet zo’n prater,
gezichten, maar soms ook een onbekende. Ik probeer
maar nu je het zo vraagt wil ik wel zeggen dat ik het als
dat gezicht te onthouden om na afloop van de viering
prettig ervaar dat iemand vraagt of hij of zij naast mij mag
even een praatje met hem of haar te maken. Altijd wel
komen zitten; dat ik gegroet word en iemand de moeite
spannend hoor, maar iets dat meestal wel wordt
neemt om – nu is het dan voor Drieklank zoals je zei –
gewaardeerd en wat soms een verrassend gesprek
even een praatje met me te maken. Het helpt me om de
oplevert.”
volgende keer zelf even wat met iemand te praten.”
De lector: “Mijn belangrijkste taak is het verzorgen van de
lezing. Daar kun je een ontmoeting in zien met de
kerkgangers die dit horen en de tekst in zich opnemen.
Daarom is het belangrijk dat dit rustig en duidelijk ten
gehore wordt gebracht. Natuurlijk het liefst zonder
haperingen en versprekingen. Soms voel ik bij het lezen
– ik probeer de mensen daarbij aan te kijken – dat de
woorden echt overkomen; ik kan niet goed uitleggen
waarom ik dat weet, maar dat voel ik zo. Dat de
toehoorders ook even aan de Jordaan vertoeven of zich
op een berg wanen. Dat ik dan een ontmoeting met
personages uit de bijbel mag ‘arrangeren’ is wel heel
bijzonder.”
Degene links naast mij: “Daar moet ik even over
nadenken. Ik kom in de eerste plaats voor mezelf, maar

Lid zanggroep: “Eerst ontmoet je je mede-zangers en de
organist/pianist om de liederen door te nemen en even in
te zingen. Later tijdens de dienst vind ik het belangrijk om
zoveel mogelijk tijdens het zingen oogcontact met
mensen te maken om mijn enthousiasme om God met
mijn stem te loven over te brengen op anderen. Soms
volgt er een glimlach die alles zegt…”
Koffieschenker: “Nou, ik ben best druk als de viering is
afgelopen. Iedereen wil natuurlijk graag een kopje koffie
of thee. Dus dat is prioriteit nummer één. Als het wat
rustiger is, kan ik ook een praatje maken, wat natuurlijk
wel zo leuk is. Maar ik blijf wel altijd alert of er nog
iemand iets wil drinken en ik weer ‘in functie’ moet zijn.”
Willem Olierook

Oaseleeskring: programma tweede seizoen
Na een voorzichtige start met drie boeken in het eerste
seizoen – u kunt erover lezen in het vorige nummer van
Drieklank – heb ik mede op basis van de evaluatie
besloten om vanaf nu met de leeskring vier boeken per
winterseizoen te lezen en te bespreken. Zoals al
aangekondigd komen er in het nieuwe seizoen twee
kringen: één op de woensdagavond en één op de
donderdagavond. Hieronder ziet u het programma voor
het komende jaar:

nominatie Libris Literatuurprijs 2019)
Op woensdag 8 en donderdag 9 januari 2020
Boek III: Rob van Essen, De goede zoon
(Winnaar Libris Literatuurprijs 2019)
Op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2020
Boek IV: Bregje Hofstede, Drift
(Nominatie Libris Literatuurprijs 2019)
Op woensdag 22 en donderdag 23 april 2020

De deelnemers schaffen de boeken zelf aan of lenen die
in de bibliotheek en zorgen ervoor, dat zij die hebben
gelezen in de periode voorafgaand aan de kringavonden.
Ongeveer twee weken voor een kringavond krijgen zij
een aantal gespreksvragen betreffende het aan de orde
komende boek per e-mail toegestuurd.
Boek I:

Roxane van Iperen, ’t Hooge Nest
(Winnaar Opzij Literatuurprijs 2019))
Op woensdag 6 en donderdag 7 november.

Boek II: Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa
(Roman van het jaar bij NRC Handelsblad en

Het maximum aantal deelnemers per kring is 12. In beide
kringen is nog ruimte voor enkele deelnemers.
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar
oaseleeskring@3ranken.nl Graag voorkeur aangeven
voor de woensdag of donderdagavond.
Arie Nagel
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Nieuws voor de Pastorale Groep B

Ervaringen van het Welkomstteam

In de eerste maanden van het nieuwe seizoen zal het
pastoraatsteam B opnieuw een reeks ontmoetingsmomenten organiseren, deze keer in de delen van de wijk
die daarvoor nog niet aan de beurt zijn geweest. Dan
hebben we het over de Velden, de Gaarden, de Hoeven
binnen de ringweg en ook voor de buitenleden die wonen
ten westen van het Apeldoorns Kanaal. Deze
ontmoetingsmomenten zullen plaatsvinden in de
maanden oktober en november en de leden van de
Pastorale Groep B zullen daarvoor t.z.t. een persoonlijke
uitnodiging ontvangen. Houd dus uw brievenbus in de
gaten; daarnaast zal ook in de weekbrief informatie over
deze ontmoetingsmomenten worden opgenomen.

Je krijgt een naam, een adres en de leeftijd. Soms weet
je vanuit welke kerkelijke gemeente iemand komt of je
weet dat er nog meer mensen op dat adres wonen. En
dan stap je op je fiets en rij je naar het adres. Zo was
onze werkwijze het afgelopen seizoen bij 57 adressen
waar 73 nieuw-ingekomen leden woonden. En wat tref je
dan aan? Vaak een dichte deur. We laten dan een brief
achter waarin we het lid vragen met ons contact op te
nemen. Soms moet je op wisselende tijden vier of vijf
keer naar het adres. Je hebt geluk wanneer er direct
open gedaan wordt. In het afgelopen seizoen gaven
bewoners 17 keer aan dat zij uitgeschreven wilden
worden. Met een handtekening rijker rij je dan weer naar
huis. Binnen onze kerk is afgesproken dat de scriba deze
aanvragen behandelt.

Voor deze ontmoetingsmomenten zoeken wij gastvrije
huiskamers in de genoemde wijkdelen. De ontmoetingsmomenten duren ongeveer anderhalf uur en het
maximale aantal bezoekers is twaalf. Als u het leuk vindt
om een keer gastvrouw of gastheer te zijn van zo’n
ontmoetingsmoment, schroom dan niet en meld u aan via
pastoraat.b@3ranken.nl Wij nemen dan contact met u op
om te overleggen over een geschikte datum.
Heeft u vragen hierover of over andere zaken het
pastoraat betreffende, neem dan contact op met de
coördinator van het pastoraatsteam B, Arie Nagel. Dat
kan eveneens via bovengenoemd e-mailadres of
telefonisch: 055-5420713 of 06-27827757.
Arie Nagel

Soms word je binnen gevraagd. Er ontstaat dan een
gesprek over de ervaringen bij vorige kerkelijke
gemeenten of over hun prille ervaringen met De Drie
Ranken. Een enkele keer is het een pastoraal gesprek.
Informatie van onze kant wordt graag in ontvangst
genomen. Met voldoening fiets je terug naar huis.
Een andere ervaring is dat we zonodig samenwerken met
anderen binnen de kerk. Een naam wordt doorgegeven
aan de predikant of aan het seniorenpastoraat of aan
anderen die voor dat nieuwe lid iets kunnen betekenen.
Of wij krijgen een naam door van iemand uit de
gemeente, voordat het kerkelijk bureau er weet van heeft.
Zo werken we samen binnen De Drie Ranken om
aandacht te hebben voor nieuwe leden. Nieuwe leden die
buiten de wijk De Maten wonen, worden ook bezocht.
Deze groep leden neemt toe.
Wat gelijk gebleven is ten opzichte van ons vorige verslag
is onze samenstelling. Wij zoeken nog iemand (beneden
45 jaar) die dit bezoekwerk bij leeftijdgenoten, een tijdje
wil doen.
Herman Ekenhorst (coördinator welkomstteam tel. 0555431134)

Vooraankondiging ‘Levende Adventskalender’
U kent ze wel … de adventskalenders in de winkel,
waarmee we aftellen naar kerst. Iedere dag kan er een
luikje worden geopend waarachter zich een verrassing
bevindt.
De levende adventskalender is gebaseerd op hetzelfde
idee. Samen aftellen naar kerst. Iedere dag gaat er in De
Maten ergens een deur open bij een gastadres en achter
die deur staat er tussen 10.00 en 11.30 uur koffie of thee
klaar. In de donkere dagen voor kerst even een moment
van ontmoeting, een gesprekje.
Een voorbeeldje uit Ede, waar dit idee vorig jaar is bedacht en uitgevoerd.

dag open gaat, waar de koffie / thee die ochtend klaar
staat.
Uiteraard hebben we hiervoor gastvrije huizen nodig van
mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen en een
kopje koffie of thee aan willen bieden. Het liefst 17
verschillende adressen, zodat er alle doordeweekse
dagen van advent (2 t/m 24 december) een ander adres
beschikbaar is.
Doet u mee, bent u het gastadres voor 1 ochtend van
anderhalf uur?
Voor aanmelding of vragen bel of mail Arie of Frouwkje

Ruim van te voren verschijnt er op verschillende plekken Nagel: 055-5420713, frouwkjenagel@gmail.com
informatie over welke deur er op welke dag open gaat.
Ook in de weekbrief van november en december en in de Namens de Taakgroep Pastoraat, Frouwkje Nagel
volgende Drieklank kunt u lezen welk luikje er op welke
Drieklank: 6

Buen Camino!
Direct na Hemelvaart liep
Henri ten Brinke, een van
onze pastores, 4 weken het
pelgrimspad (de Camino) naar
Santiago de Compostela.
‘Buen Camino’ groet iedereen
elkaar onderweg. Nu hij terug
is, gebruind, tanig oogt en wat
kilo’s lichter, praten we over
zijn ervaringen.
“Met de zegen uit De Drie Ranken liep ik de Camino
Frances” (ook naar Santiago leiden meerdere wegen)
zo’n 800 km vanaf Saint Jean Pied de Port, nog net in
Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën. Na een lange
reis om tien uur ’s avonds aangekomen, aangemeld bij
het pelgrimskantoor, blijkt er geen slaapplaats meer te
zijn. “Om elf uur lag ik uiteindelijk in een soort
noodopvang, met zo’n 30 anderen op de harde vloer. Ik
had alleen een lakenzak bij me.” De volgende dag, na
een nacht met weinig slaap, begint het dan. De eerste
etappe is meteen de zwaarste, 25 kilometer alleen maar
omhoog, de Pyreneeën over, Spanje in. Dan een enorme
rij voor de herberg, maar uiteindelijk wel een bed. Na drie
dagen de eerste blaar, en het einde aan het voornemen
om iedere dag zo’n 30 km te lopen. In Pamplona twee
nachten gebleven. “Je begint toch met een
geromantiseerd beeld: mooie landschappen, tijd om na te
denken; maar de werkelijkheid is dat je erg moet wennen
aan het ritme van vroeg opstaan, lopen en een bed
zoeken. Dan realiseer je je dat een pelgrimsreis
oorspronkelijk boetedoening was, dus nooit als makkelijk
bedoeld was.” Pas na twee weken ben je helemaal
gewend aan het ritme. “Je leert beter luisteren naar je
lichaam, merkt dat je het kunt, en dat je door je
vermoeidheid heen kunt lopen, verder dan je dacht. Dan
ga je ook veel meer zien, en komt er ruimte voor
bezinning, wordt het wandelen mediteren.“

slepen in hun leven. Ook Henri
had een paar steentjes mee, van
mensen uit De Drie Ranken, en
heeft ze daar achtergelaten.
Bijzondere gastvrijheid ervoer
Henri tijdens een overnachting in
een kleine herberg van
Amerikaanse evangelisten en na
aankomst in Santiago de
Compostela in de ‘Huiskamer van
de Lage Landen’. Bij de
Amerikaanse evangelisten was er
na de maaltijd een avondgebed.
Daarbij kwam een pot met briefjes
op tafel, briefjes door anderen die
de Camino liepen achter gelaten
met hun pijn, zorg of hun
verlangen erop. Iedereen nam er
een briefje uit en daar werd voor
gebeden en het briefje werd
daarna verbrand. Daarna werd
iedereen uitgenodigd om zelf een
briefje te schrijven en in de pot te
stoppen. “Schrijf op wat je hier
achter wilt laten. Weet dat er voor
je gebeden zal worden.” In
Santiago de Compostela heeft het
Nederlandse genootschap van Sint Jakob in het
Pelgrimskantoor een huiskamer ingericht, bemand door
vrijwilligers, waar je andere pelgrims kunt ontmoeten.
Daar voel je je heel welkom. In het Pelgrimskantoor is
ook een kleine kapel waar deze woorden Henri troffen:
The Beatitudes of the Pilgrim
Blessed are you pilgrim, if you discover that the Camino
opens your eyes to what is unseen.
Blessed are you pilgrim, if what concerns you most is not
to arrive, but to arrive with others.
Blessed are you pilgrim, if your backpack is emptying of
things and your heart does not know where to store so
many feelings and emotions.
Blessed are you pilgrim, if you discover that one step
back to help another is more valuable than a hundred
forward without seeing who or what is by your side.

“Vier weken alleen lopen, geeft het besef van
kwetsbaarheid: ik zal hier maar uitglijden, wat breken,
ziek worden. Maar er ontstaat ook een bijzondere
verbondenheid met allen die dezelfde route lopen. Ook al
loopt niet iedereen er met een spirituele reden, iedereen
loopt er wel met een verhaal.” Zo zijn de kontakten vaak
kort maar wel intens. Onderweg doet Henri ook een oud,
vervallen klooster aan, wat iemand in zijn eentje al jaren
aan het restaureren is, en oude details vindt die toen al
met de Camino te maken hadden. “Dan voel je dat je ook
verbonden bent in de tijd met de velen die je voorgingen,
en met de velen die nog zullen volgen.” Die ervaring is
nog sterker bij het Cruz de Ferro, een ijzeren kruis op het
hoogste punt van de route. Daar rondom heen ligt een
groeiende berg stenen/steentjes. Meegenomen door
pelgrims en daar achter gelaten. Achtergelaten als
nagedachtenis aan iemand, als afsluiting van iets of als
symbool van iets dat mensen niet verder mee wilden

Blessed are you pilgrim, if on the way you meet yourself
and gift yourself with time, without rushing, so as not to
disregard the image in your heart.

Blessed are you pilgrim, if you discover that the Camino
holds a lot of silence; and the silence of prayer, and in
prayer the meeting with God who is waiting for you.
Blessed are you pilgrim, because you have discovered
that the authentic Camino begins when it is completed.
Gert Jan Luiten
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Taizé: een gastvrije plek …
Jaarlijks trekken uit alle landen van de wereld vele
mensen voor een week van bezinning naar de
broedergemeenschap in Taizé. Mensen van alle
leeftijden en met vaak een verschillende religieuze
achtergrond. In de zomermaanden zijn het vooral
jongeren die hun tenten op de heuvel van Taizé
opslaan. Zij zijn van ouds de doelgroep waarop de
broedergemeenschap van Taizé zich richt. Al 25 jaar
gaan er groepen uit onze geloofsgemeenschap naar
Taizé. In het voorjaar gaat van tijd tot tijd een groep
volwassenen, in de zomer gaat altijd wel een groep
jongeren. Met twee uit elke groep had ik deze zomer
een gesprek. Zij vertellen hieronder wat hen dreef dit
jaar naar Taizé te gaan, wat hen daar geraakt heeft,
wat zij daar aan gastvrijheid en ontmoeting ervaren
hebben.
Annemiek: Er werd in onze geloofsgemeenschap al zo
lang en met zoveel enthousiasme over Taizé gesproken,
dat ik vond dat ik het nu ook zelf maar eens moest gaan
ervaren. Vooral het samen zingen van de Taizéliederen
sprak mij aan. Ik hoopte in Taizé momenten van rust en
inspiratie te vinden. Die momenten heb ik zeker ook
gevonden vooral door de vaste structuur van het dagritme
zodat ik niet zelf van alles hoefde te verzinnen maar het
aan anderen over kon laten. Er was voor mij een goede
balans tussen meditatief bezig zijn en actief met anderen
kunnen sporten. Vanaf het allereerste moment heb ik een
open sfeer van gastvrijheid ervaren.
Toen wij de broeders vertelden dat wij
het in de tent nogal koud hadden,
kregen we direct een huisje aangeboden. Er is plek voor je, wie je ook
bent, en het weinige van het eten
blijkt zomaar genoeg te zijn. Taizé is
voor mij echt een ‘huis van
ontmoeting’ geworden al was het
alleen al om het gesprek dat ik
wachtende in de rij bij het eten met
een mij wildvreemde mevrouw had.
Dat je zomaar zo open voor elkaar
kunt zijn, dat heeft me verrast en
goed gedaan.

Anita: De Taizévieringen in De Drie Ranken vond ik altijd
al mooi. Ik zing graag; het liefst de tweede stem. Het
steeds herhalen van dezelfde zin zorgt ervoor dat de
tekst niet alleen in je hoofd maar vooral ook in je hart gaat
zitten. Ik wilde deze mantra-achtige liederen ook wel eens
in Taizé zelf kunnen zingen. Omdat ik mantelzorger ben,
verlangde ik naar rust om tot mezelf te komen, om na te
kunnen denken en met anderen in gesprek te zijn over
wat mij bezighoudt. Ik heb in Taizé een sfeer
aangetroffen waarin alle ruimte is voor wat ik zocht. Ik
heb mij gekend en begrepen gevoeld door mensen die
weliswaar een andere taal spreken
maar met wie ik mij diep verbonden
voelde. Dat heeft alles te maken met
gastvrij met elkaar omgaan. Het thema
van deze week was heel toepasselijk:
vergeet de gastvrijheid niet! In deze
open houding naar elkaar worden
mogelijke struikelblokken omgevormd
tot liefde. En zo wordt de plaats waar je
samen bent ‘huis van ontmoeting’. Ik
heb kunnen zeggen wat mij bezighoudt
en de begripvolle reactie van anderen
daarop heeft mij goed gedaan. Zo ben
je in alle nederigheid elkaar tot hulp.

Voorbereidingsavonden voor de Maaltijd van de Heer
Al sinds 1986 mogen kinderen in onze
geloofsgemeenschap meedoen aan de Maaltijd van de
Heer. Wij vinden het belangrijk om de kinderen hiervoor
een aantal voorbereidingsavonden aan te bieden, zodat
ze weten wat ze meevieren. Deze voorbereidingsavonden organiseren we 1 keer in de 2 jaar en dit jaar is
het weer zover. Deze voorbereidingsavonden zijn voor
kinderen van 7-12 jaar.
We komen 3 keer met de kinderen samen om met elkaar
te leren waarom en hoe we de Maaltijd van de Heer
vieren, zodat de kinderen ook weten wat er gebeurt en
waarom. Voorafgaand aan deze avonden willen we
samen met de ouders, predikant en de leiding samen
komen om uit te leggen hoe de avonden eruit zien en om
met elkaar in gesprek te gaan over ieders beleving van
de Maaltijd van de Heer.
De ouderavond is dit jaar op woensdag 2 oktober om
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20.00 uur. De voorbereidingsavonden zijn op vrijdagen, nl
11 oktober, 18 oktober en 1 november van 19.00 - 20.00
uur. Alle avonden vinden plaats in De Drie Ranken. In
een feestelijke viering op zondag 10 november nemen de
kinderen dan deel aan de Maaltijd van de Heer. De
avonden worden geleid door Lex Arends en Marianne
Katerberg.
Voor inlichtingen of aanmelding van de kinderen kunt u
contact opnemen met Lex Arends 06-53376412 of
Marianne Katerberg 06-19583903 of per mail op:
mvdh@3ranken.nl

... een huis van ontmoeting: Taizé

Vlnr Hannah, Annemiek, Anita, Wilma.

Wilma: Ik ging voor de vierde keer naar Taizé, drie keer
als jongere, nu na jaren als groepsleider. Voor mij is
Taizé het gevoel van wat het je doet als je ‘back to
basics’ gaat. Het ritme daar brengt mij in een meditatieve
stand van zijn, weg uit het denken naar het hart. Even
hoeft er niets; mag je bestaan enkel in het nu. Zo heb ik
het ook deze keer ervaren. Ik voel daar in Taizé
verbinding met de mensen om mij heen en ten diepste
ook met mezelf. Ik mag er zijn, ik word gezien, ik ben van
waarde. Vanuit mijn eigen manier van geloven die vaak
wat onorthodox en eigenzinnig is, kan ik open en vrijuit
praten zonder veroordeeld te worden. Dat is in mijn
dagelijkse omgeving wel anders!
Taizé ademt gastvrijheid al lopen er tegenwoordig ook
zwaarbewapende agenten rond. Dat is helaas nodig. Dat
doet voor mij niets af aan het beeld dat Taizé voor mij is:
de vader die dag en nacht met open armen op zijn
jongste zoon staat te wachten. God biedt ons zijn
gastvrijheid aan; wij hoeven ons er alleen maar voor te
openen en “ja” op te zeggen. Steeds weer verrassen de
gesprekken mij.
Het gaat over de basisvragen van je bestaan. Wat wil ik
met mijn leven? Ben ik wel gelukkig? Waar loop ik tegen
aan als ik eigen keuzes wil maken? Zo is Taizé voor mij
‘huis van ontmoeting’, zowel verbaal als non-verbaal.

Hannah: Ik ben naar de avond gegaan waar informatie
werd gegeven over de komende reis naar Taizé. Het
sprak mij aan en de sfeer in de daar aanwezige groep
voelde goed. Ik heb mij dan ook als deelnemer
aangemeld. Ik heb er geen spijt van gekregen. Want na
even aftasten, merkte ik hoe snel je naar elkaar toe
groeit. Je trekt met elkaar op en deelt een tent met elkaar.
Je voelt bij elkaar dat er voor een ieder openheid en
ruimte genoeg is om jezelf te kunnen zijn. Je kunt
kwetsbaar zijn en met je eigen verhaal komen. Taizé
heeft mij een gastvrije omgeving geboden om te midden
van jongeren uit andere landen mezelf te zijn en me niet
beter of groter voor te hoeven doen dan ik ben. Ook al
kun je niet zingen zoals ik, bij de gezamenlijke afwas zing
je naar hartenlust mee met alle mogelijke liederen die je
niet of nauwelijks kent. Juist ook in het contact met de
broeders heb ik een grote gastvrijheid en vriendelijkheid
ervaren. Je wordt daar gewaardeerd om wie je bent, om
het enkele feit dat je er bent. Taizé is zeker ook een ‘huis
van ontmoeting’. Er waren vele momenten van
ontmoeting zoals bij de Bijbelstudie en andere
gezamenlijke activiteiten. Al snel wissel je dan uit
waarmee je bezig bent en wat je bezig houdt. Vooral de
avonden in ‘Oyak’ waren reuze gezellig. Voor ons
jongeren is ‘Oyak’ de beste ontmoetingsplek van Taizé.
Hans Hulst

Jeugddiaconie
We zijn een onderdeel van de diaconie van De Drie
Ranken. Wij, Hans Jacobs en Marten de Boer, bieden,
als jeugddiakenen, activiteiten aan die bedoeld zijn voor
de jeugd van onze kerk. We willen graag een luisterend
oor zijn voor onze jeugd. Ook willen wij jong en oud
verbinden in onze kerk, denk aan ons Chinees
Restaurant. Daarnaast doen we met onze jeugd ook
buiten onze kerk activiteiten, denk aan Serious Request.
Na Serious Request zijn we geld gaan sparen voor de
vernieuwbouw van de jeugdruimte. Het geld dat we met
de kofferbakverkoop eind augustus ophalen is hier ook
nog voor bedoeld. Het komende seizoen willen we meer
diaconaal bezig zijn, omzien naar elkaar, oog hebben
voor elkaar en de ander. Meer informatie? Mail naar
jeugddiaconie@3ranken.nl
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Bij een schilderij van Marc Chagall Abraham biedt drie engelen een gastvrij onthaal
Zoals elke dag, zo tegen het middaguur, zat hij voor zijn
tent. Even uitrusten van de inspanningen van het werk
dat hij gewend was elke morgen te doen. En zoals altijd
gebeurde – het ging vanzelf, het was niet tegen te
houden – namen zijn gedachten dezelfde loop. Was dit
nu het leven zoals hij het zich gewenst had? Was dit nu
de plek waar hij zich thuis voelde? Ooit was hij uit zijn
geboorteland weg gegaan, omdat een stem hem dat had
opgedragen. Ga, had die stem gezegd. En hij was
gegaan. Je doet wel eens wat in je leven waarvan je zelf
niet altijd de zin en het waarom begrijpt. Maar was dit nu
de plek van zijn bestemming waar hij tot zijn dood zou
blijven? Hoe oud hij ook was, aan zijn dood dacht hij niet
graag. Wie wel! Maar hij zeker niet, want dood was voor
hem een vruchteloze leegte. Hij had immers geen kind,
geen zoon, geen dochter, die hem in zijn sterven tot
troost zou kunnen zijn. Een zoon in wie je iets van jezelf
kunt doorgeven, dat zou toch mooi geweest zijn. Maar
nee, een zoon was hem en zijn vrouw Sara niet gegund
geweest. Hij was eigenlijk een man zonder toekomst, zo
dacht hij niet voor de eerste keer.
Toen hij even opkeek de vlakte in die voor hem lag, zag
hij drie vreemdelingen naderen. Meteen waren zijn
gedachten verdwenen, want vreemdelingen waren
uiteindelijk mensen zoals hij. En zoals hij op zijn trektocht
van gastvrijheid had moeten leven, zo wist hij maar al te
goed hoe welkom een gastvrij onthaal voor deze
vreemdelingen zou zijn. En even dacht hij: misschien is
Drieklank: 10

dat wel wat het leven mij geleerd heeft en wat de zin van
mijn bestaan is, dat ik mij openstel voor wie bij mij
langskomt. Dat ik gastvrijheid biedt aan wie onderweg is.
Dat ik mijn tent niet afsluit, maar mij juist open voor een
ontmoeting met wie mij vreemd is en tegelijk zo nabij is
omdat ik zelf ten diepste vreemdeling ben.
De ontmoeting van die dag zou aan zijn leven een
onverwachte wending geven.
Hans Hulst

Gastvrijheid
De Drie Ranken heeft als jaarthema ’Huis van
Ontmoeting’. Bij het woord ontmoeting komen bij mij
allerlei associaties op, een ervan is gastvrijheid.
Gastvrijheid kent veel uitingsvormen. Ontmoetingsplek
‘de druif’ is voor mij bij uitstek zo’n plek van gastvrijheid,
de huiskamer van De Drie Ranken. Voor wie er behoefte
aan heeft staat op dinsdag-, en donderdagochtend en
vrijdagmiddag de deur open om anderen te ontmoeten.
Het initiatief een
inloophuis in de vorm van
een huiskamer te starten
kwam van de
Evangelisatiecommissie
en de werkgroep Kerk en
Samenleving en was
bedoeld voor ieder die
behoefte heeft aan een
luisterend oor en aandacht. Wat vanaf 1991
‘De Uitkijk’ heette werd in
2011 omgedoopt naar
‘de druif’ . Door mond-totmond reclame een begrip
in De Maten. Er zijn 20
vrijwilligers die zich
inspannen om een plek
van ontmoeting te zijn.

Dinsdags is er zelfs een ‘mannen’tafel. Daar gaat het
gesprek vaak over sport, voetbal, men geeft elkaar tips
over tablets, mobieltjes, internet, men helpt elkaar, er
wordt goedmoedig geplaagd en (heel belangrijk) véél
gelachen!
Bij de andere tafels passeren allerlei onderwerpen en
worden zorgen, maar ook heuglijke feiten met elkaar
gedeeld. Voor elk wat wils en gezelligheid troef.
Donderdags en vrijdags is het bezoekersaantal lager en
dat trekt juist de mensen die meer behoefte hebben aan
geborgenheid en vertrouwd voelen.
De meeste bezoekers zijn niet actief in of betrokken bij
De Drie Ranken. Gastvrouwen en gasten weten dat ook
niet van elkaar. Er is geen verschil, elke gast is even
welkom.

Ik had een gesprek met Hetty en Alia, twee gastvrouwen
van ‘de druif’.
Vanaf het begin is de dinsdag het drukst, zo vertelden zij,
wat zeker komt door de drukke warenmarkt. Eenmaal
binnen word je gastvrij ontvangen, ongeacht wie je bent.
Je mag er zijn wie je bent. Of je nu alleen voor de koffie
komt of in gesprek wilt met een medebezoeker of
gastvrouw… niets moet, alles is mogelijk. Ont-moeten =
Niet-moeten, oftewel niets moet. Het schenken van een
kopje koffie is niet het doel -we zijn geen serveerster maar is vooral een middel om in gesprek te komen. Thuis
bied je je gasten toch ook wat aan? Soms echter wil een
gast alleen maar een kopje koffie, wat rondkijken en zich
koesteren in het feit dat je heerlijk anoniem samen kunt
zijn bij anderen. Hen horen praten, genieten van een blik,
een gebaar, een glimlach. Dat is genoeg. De gasten
worden meestal aangesproken met de voornaam. Dat
geldt ook voor de gastvrouwen. Er is een luisterend oor
en bij het signaleren van problemen wordt gewezen op
instanties met een professioneel aanbod.
Bij geloofsvragen kan één van de pastores ingeschakeld
worden. Er is een vaste groep bezoekers maar ook veel
toevallige voorbijgangers. Steeds vaker zijn dat
bezoekers van het ReparatieCafé, dat elke 3e dinsdag
van de maand zorgt voor veel (nieuwe) aanloop.

Gastvrij-zijn: een kunst op zich. Met tact welkom heten,
de gast meenemen en loslaten. Er is wederkerigheid in
het spel, dat maakt het spannend en soms moeilijk.
Gastvrij-zijn: de plek, de ambiance en de sfeer maken of
een bezoeker terugkomt.
Gastvrij-zijn: het is een bijbels thema, we zagen het al bij
Abraham.
Gastvrij-zijn: we zien het bij ‘de druif’. Het thema heeft
niets aan actualiteit ingeboet.
Gastvrij blijven: een uitdaging voor ‘de druif’ waar de kerk
met een meer culturele en gemengde samenleving een
andere plek zal hebben. Kerk zijn op elke dag van de
week, zoals het bedoeld is.

Over Gastvrij-zijn is veel geschreven. Veel professionele
instellingen als hotels en ziekenhuizen zien het terecht
als hun kerntaak om gastvrij te zijn. Zo komt de gast
terug en is de patiënt meer op zijn gemak. Gastvrijheid
en klantgerichtheid gaan in elkaar over. De druif blijft aan
de kant van Gastvrijheid. ‘de druif’: een waardevolle plek
waar gastvrijheid in ontmoeten overgaat.
Hans Hase
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Bij de vieringen in het najaar
Verhalen over David
Na de startzondag beginnen we met een doorgaande
serie verhalen over David, uit het boek 1 Samuël,
hoofdstukken 16 t/m 24. Daarin komen heel wat thema’s
aan bod. De kinderen volgen hetzelfde spoor.
22 sep hfst 16: leiderschap: een nieuwe koning
29 sep hfst 17: een gevecht: David verslaat Goliath
6 okt hfst 18: vriendschap en eenzaamheid – David en
Jonatan
13 okt hfst 18: jaloezie: Saul is jaloers op David
20 okt hfst 20: afscheid nemen: David en Jonatan
27 okt hfst 24: trouw: in de grot bij Engedi
Gedachtenis overledenen
Zondag 3 november, op gedachteniszondag, staat Psalm
23 centraal, het lied van David over God als Herder.

All Souls All Mates kaarsenactie

Vrijdagavond 1 november zullen in het winkelcentrum
De Eglantier, op het plein voor brasserie Sillies,
duizenden kaarsjes aangestoken worden. Deze
activiteit is bekend geworden als All Souls All Mates.
Eerst begint het Licht Uur op 19.00 uur in De Drie
Ranken. De kaarsjes worden aangestoken van 20.00
uur tot 21.00 uur. Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd zelf ook een kaarsje aan te steken. Een
kaarsje branden is inmiddels een breed gangbare
vorm om betrokkenheid uit te drukken.
Samenleven vraagt om aandacht, zorg en respect voor
elkaar. Daar hoort bij dat je stil staat bij de mensen die
gestorven zijn, die je uit het oog verloren bent of die om
welke reden dan ook speciaal voor je zijn en in je
gedachten en in je hart zijn. De All Souls All Mates
kaarsenactie is bedoeld voor het creëren van een avond
van saamhorigheid en meeleven met elkaar voor alle
bewoners van de wijk De Maten en daar buiten.
Maar er zijn niet alleen kaarsjes! Er zijn diverse andere
activiteiten die erop zijn gericht om verbondenheid met
elkaar te ervaren. Zo is er vóórdat de kaarsjes worden
aangestoken, het Licht Uur in De Drie Ranken. Een uur
vol muziek, voordracht, verhalen en film. Thema van het
Licht Uur is ‘Als ik jou ooit zou vergeten’. Verder is er
tijdens All Souls All Mates onder meer de ‘disgenoten’
tafel, de ‘schrijf een naam’ pastoraatskraam, de
spiegeltent, de gedachtenis-pagina op De Drie Ranken
website, de twitterwall en, nieuw, De Oversteek, een
vijver waarop je bootjes met naam en lichtje kunt laten
varen. In het café is live muziek en kun je een drankje
krijgen.

Gelijkenissen
Het einde van het kerkelijk jaar brengt ons lezingen uit
Matteüs 25. Drie weken lang een gelijkenis.
10 nov de wijze en dwaze meisjes
17 nov de talenten
24 nov de schapen en de bokken
En dan is het alweer Advent en volgen we een spoor uit
de profeet Micha.

Uitnodiging Zegenviering
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Wil je helpen om dit allemaal te laten gebeuren? Graag!
Op vrijdag overdag vanaf 10.00 uur zijn er helpende
handen nodig, verdeelt over de dag, eindigend met het
opruimen vanaf 21.00 uur. Meld je aan via
kaarsenactie@3ranken.nl of geef je op na afloop van
(een aantal) vieringen. Via de weekbrief zal ook
informatie gegeven worden.
Namens de ASAM werkgroep, Vincent Althof

In een viering zondag 6 oktober om 16.00 uur in De Drie
Ranken, staat het zegenen van mensen centraal. Wie
zoekt naar Gods nabijheid in een situatie van zorgen,
ziekte, ouderdom, eenzaamheid, of wie simpelweg de
behoefte voelt om gezegend te worden, is van harte
welkom in deze viering. We zingen en bidden met elkaar,
er is een korte overweging, en vervolgens worden de
handen opgelegd en een persoonlijke zegenbede
uitgesproken bij wie om een zegen hebben gevraagd.
Vanwege de persoonlijke betrokkenheid op wie een
zegen vraagt, is het wenselijk als men zich van tevoren
opgeeft. Informatie en aanmelden kan via de pastores en
via Anneke Sijtsma, tel. 5412824,
zegenviering@3ranken.nl. In de hal van de kerk liggen
vanaf begin september aanmeldingsformulieren.

Met Wijd Open Ogen: kijken naar kunst
Kijken naar kunst is voor veel mensen net zoiets als
het proeven van wijn. Ingewikkeld dus en vaak met
een hoop dikdoenerij. Liever geniet men van kunst
als was het slobberwijn, en daar is niets mis mee.
Want ook slobberkunst herbergt verrassende
werelden. Net zoals slobberwijn interessanter wordt
als je meer te weten komt over de wijnboer en zijn
familie en met hoeveel vakmanschap die bijzondere
smaak van meloen en mango uit die stenige grond in
de druif is gekomen. Kunst kan dus meer voor je
gaan leven, je beter ’smaken’, wanneer je je verdiept
in de inspiratie van zijn maker, onze medemens.

combinatie van hoe hij zich voelde, van de wind, de
geuren, de zon en de wolken. Elk onderdeel van zo’n
schilderij is afzonderlijk bekeken en genoteerd, door de
ogen, het brein, de handen van de kunstenaar. In zijn
weergave van wat hij zag, klinkt zijn enthousiasme door,
zijn gretigheid, zijn concentratie, zijn plezier. Daarin
ontdek je de mens. Daarin ontdek je wat Wasili zo
ontzettend aantrok, daarin ontdek je Wasili.

Kunst (of je medemens) kan je raken als je er iets in
herkent, iets wat te maken heeft met jou als uniek
persoon, met wat je bent en hebt mee-gemaakt en hoe jij
het zichtbare en onzichtbare in de wereld ervaart. Je
verdiepen in de inspiratie van de kunstenaar,
nieuwsgierig zijn naar het waarom en het hoe van een
kunstwerk, is als het verkennen van een andere wereld.
Het kan je slaan met verbazing en ontzetting maar ook
met liefde en herkenning. Met wijd open ogen kijken naar
kunst is daarom ook een oefening in samenleven met je
medemens.

De derde
kunstenaar die
we zullen gaan
ontmoeten is Ton
van de Kraats.
Dit zal zijn op
woensdagavond
20 november
2019 (**). Deze
kunstenaar laat
met zijn
schilderijen en
keramiek zien
hoe kunst een
drager van
betekenis kan zijn
voor abstracte
begrippen, maar
ook voor
gevoelens of een
levenscyclus. U
bent van harte
welkom om met
hem van
gedachten te
wisselen over de
waarde en functie
van kunst en het
belang ervan
voor ons
dagelijks
samenleven.

Staand voor een schilderij kan je zo maar hetzelfde
overkomen als Wasili toen die tijdens de groepsreis op
het uitzicht stuitte. De duwende toeristen om je heen
lijken opgelost, het volgende schilderij in de zaal kan
“De omgeving van de mens, is de medemens”, is een
wachten, het museum zelf is er eigenlijk niet meer. Wat er
uitspraak van Jules Deelder. Een waarheid als een koe,
tot nu toe vandaag gebeurd is, ben je kwijt en de rest van
zeker in ons dicht bevolkte Nederland. Je hebt met elkaar de dag zal je een zorg zijn. Het is zo fijn en vertrouwd in
te dealen, of je wil of niet. In onze samenleving lijken we dat schilderij, dat je er het liefst je intrek in zou nemen. Zo
elkaar steeds meer te ontwijken. Het is nergens zo fijn als interessant kan kunst zijn!
in je eigen bubbel van gelijkgestemden! Maar net als bij
kunst en wijn, vinden mensen die zich in elkaar
In de VONC serie ‘Wijd open ogen’ hebben tot nu toe
verdiepen, herkenning én worden ze uitgedaagd om na te twee kunstenaars verteld over hun inspiratie en de
denken over wat je minder goed herkent in elkaar.
daaruit ontstane kunst. Siebren Rodenhuis blijkt een
kunstenaar van het omdenken. Hij voegt dingen samen
Dit is precies wat werkgroep VONC uit De Drie Ranken
uit de wereld om ons heen, die niets met elkaar te maken
wil bereiken met haar activiteiten. Kijken naar de ander,
lijken te hebben. Hij vindt zijn inspiratie in beelden uit de
niet stiekem gluren maar met open ogen en met
media. Hij ziet een relatie, een samenhang en verwerkt
verwondering. In de VONC serie ‘Wijd open ogen: kunst dat in een schilderij. Dat levert verrassende inzichten op
als spiegel van de ziel’, legt een kunstenaar uit hoe de
over onze samenleving. Ingrid Arensen is een kunstenaar
schepper de ontvanger nodig heeft om kunst te doen
die weergeeft wat de wereld met haar doet. Het is een
ontstaan. Ook hier is dus het wederzijdse contact van
continu met zichzelf verhouden, worstelen, ontwikkelen,
wezenlijk belang. Zonder contact geen vonk.
ermee in het reine komen, ontsnappen, liefhebben.

In het verhaal ‘Wolk, burcht, meer’ van Vladimir Nabokov
(*), zucht de hoofdpersoon Wasili onder de pesterijen van
zijn mede-groepsreizigers. Tot hij tijdens een zware
wandeling ineens een wondermooi uitzicht ziet op een
helder blauw meer. Het water weerspiegelt een grote
wolk en aan de overkant ligt op een heuvel een oude
burcht. Het beeld is ‘zo uniek en zo bekend, en zo lang
toegezegd, en het begreep de aanschouwer zo goed’, dat
Wasili prompt een hotelkamer neemt met uitzicht op dit
meer en de burcht. Hij wil er voorgoed blijven, want hij
beseft ‘in één stralende seconde dat daar, in die kleine
kamer met dat prachtige uitzicht, het leven zou zijn zoals
hij zich altijd gewenst had’.
Wat gebeurt daar? Wasili vindt troost in een beeld, de
schoonheid van een plek. Hij wil er voorgoed blijven want
hoe anders kan hij dit gevoel opnieuw beleven? Hij zou er
een foto van kunnen maken, maar dat zal bij terugkijken
niet diezelfde ervaring kunnen opleveren. Je mist
zoveel…tja ‘ervaring’, ‘beleving’. Hij zou het wellicht beter
kunnen tekenen of schilderen, want hoe precies de foto
ook is, zo’n schildering bevat altijd meer. Omdat het een
persoonlijke vertaling is. Net zoals de beleving van Wasili
van ‘zijn’ plek, een persoonlijke ervaring is. Een

Vincent Althof

(*) bron: het verhaal van Wasili komt uit ‘Wijd open ogen. Stukken over
kunst en kijkplezier’. Auteur: Gijsbert van der Wal, 2012, Bezige Bij
(**) datum onder voorbehoud, houdt www.3ranken.nl in de gaten.
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Een goed gesprek
eerste resultaten van het pionieren

Het Open Vuur
In het najaar gaan we starten met Het Open Vuur, een
In januari is een pioniersplek gestart vanuit De Drie
wekelijks half uur voor ‘rust en inspiratie zonder grenzen’.
Ranken. Samen met mensen (tot ca. 45 jaar) die zich
Iedere keer is er een thema. Daarom heen is muziek,
minder of niet thuis voelen bij het huidige aanbod van
beeld, beperkte tekst, ruimte om een kaarsje te branden
kerken zoeken we naar vormen die passen bij hun
en veel stilte. Momenten om in het drukke leven even op
verlangens en mogelijkheden om met geloof en zingeving adem te komen. En om mensen te ontmoeten, die daar
bezig te zijn. We hebben in het voorjaar veel gesprekken net als jij behoefte aan hebben. De bedoeling is om
gevoerd en gaan daar ook na de zomer weer mee door.
iedere woensdagavond om 19.30 uur bij elkaar te komen.
Het zijn iedere keer weer mooie gesprekken, die op
Na 20.00 uur is er dan ruimte voor koffie en thee en
zichzelf al heel waardevol zijn: over het dagelijks leven,
ontmoeting.
over wat werkelijk van waarde is in je leven en wat
aanspreekt als het gaat over geloof, zingeving en
spiritualiteit.
Wat houd je dagelijks bezig, en waar verlang je naar?
Als je kijkt naar hoe het dagelijks leven er uit ziet, dan is
het niet verrassend te horen dat de meest voorkomende
woorden zijn: stress, bergen werk, keuzes en nieuwe
kans. Het is deel van het leven, zeker van jongere
generaties. Het is realiteit, daar heb je mee te dealen. Het
bepaalt niet de waarden van je leven. Dan staat liefde
bovenaan, in ruime zin: aandacht en tijd voor mensen die
je lief zijn. Ook ontmoeting is erg belangrijk. Geluk en
rust, vrijheid en groei zijn andere belangrijke waarden. Als
het gaat om de verlangens rondom geloof, zingeving en
spiritualiteit, dan is verbondenheid het belangrijkste
woord. En woorden als stilte, aandacht en verdieping
duiken dan op.
Meespeelviering
Een ander idee is om voor ouders en kleine kinderen (tot
4 of 6 jaar) een meespeelviering te ontwikkelen. Opzet is
dat kleine kinderen op een speelse manier samen met
hun ouders kennismaken met bijbelse verhalen en met
geloofsrituelen.
Ontmoeting
Er is behoefte aan ontmoeting van leeftijdsgenoten. Om
samen te eten of te wandelen, of samen een film te
bekijken. Ook dat pakken we na de zomer op. Wordt
vervolgd. Neem gerust contact met een van ons op als je
meer wilt weten (tel. Gertrudeke: 06-53207778)
Groetjes van het pioniersteam,
Elbert Vink, Susan van de Hel, Lidwien Kruijswijk Jansen,
Nicolet Groeneweg, Rutger van Rozen, Mariska Litjes en
Gertrudeke van der Maas

Stichting Huis van Ontmoeting
Beeld van wat in het dagelijks leven realiteit is: stress,
bergen werk, keuzes …
Terugkoppeling
Eind mei hebben we de resultaten van onze gesprekken
gedeeld met de mensen met wie we gesproken hebben.
En samen met hen gezocht naar welke activiteiten de
interesse wekken. Dat levert een hoop informatie op.
Voorlopig gaan we met een aantal dingen starten. Twee
daarvan zijn heel concreet.
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Doel: het bevorderen
van Welzijn,
Ontmoeting en
Zingeving voor
mensen in de wijk De
Maten ongeacht
leeftijd of levensovertuiging.
Uw steun is welkom
via: Stichting Vrienden
Huis van Ontmoeting,
IBAN: NL30 INGB
0009 1129 21

Wie wat wanneer
Als de locatie niet staat aangegeven is dit: De Drie
Ranken. Evt. koffie en thee voor eigen rekening. Soms
wordt een eigen bijdrage in de kosten gevraagd.
OASE-Wandelgroep
Elke 2e maandag van de maand: verzamelen in De Drie
Ranken, lezen van een korte inspiratie-tekst en daarna
een uur lopen. Vragen: tvoosterom@outlook.com Ma 9
sept, 14 okt en 11 nov van 09.30-11.30 uur.

dan wel geweest zijn om allerlei metalen, zoals ijzer,
koper, aluminium, lood etc. te brengen. Ook koperen
bedradingen, fietsen, gereedschappen, bouten, moeren,
spijkers, kranen of elektronica is van harte welkom en
wordt weer graag door ons vaste team, bestaande uit
Roelof, Kees, Roel en Peter, in ontvangst genomen.
Mocht u tussentijds oud ijzer hebben, dan kunt u dit ook
zelf naar Van Gerrevink brengen. Bij de weegbrug geeft u
dan aan dat de opbrengst voor De Drie Ranken is.
Vragen: oudijzer@3ranken.nl De eerste helft van 2019
heeft € 1277,- opgebracht. Heel mooi. De volgende actie
zal zijn op za 14 dec.
Amnesty International
Iedere 3e zondag van de maand na de viering in De Drie
Ranken gelegenheid om brieven te ondertekenen. Zo 15
sep, 20 okt, 17 nov.

Gebedsgroep.
Elke 2e maandag van de maand beurtelings bij een
deelnemer thuis. Info: Janny Kamphuis tel 5413 257 of
Riet Vink tel 5410 607. Ma 9 sep, 14 okt en 11 nov om
13.30 uur.
Bijbelkring ‘Koffie met zin’
Di 10 sept starten we weer met de Bijbelkring ‘Koffie met
zin’ in Gildehove, Snijdersplaats 110. U vindt ons op de
begane grond in de ontspanningsruimte. Na een heerlijke
zomer gaan we weer aan de slag, verhalen en personen
uit de bijbel staan centraal, maar ook ons eigen verhaal
en ervaring is van grote waarde en het luisteren naar
elkaar geeft saamhorigheid. Elke 2e dinsdag van de
maand van 10.00 - 11.30 uur, de koffie staat al eerder
klaar. Kosten: 2 kopjes € 1,- verder geen kosten. Lia
Benschop pakt de draad weer op. Onder haar leiding
worden de ochtenden verzorgd. Een aantal vrijwilligers
zorgen ervoor dat de koffie klaar staat. U bent van harte
welkom: di 10 sep, 8 okt, 12 nov. Vragen: M. Engelaar,
tel. 542 7185.

Nieuwe folder VONC
Als bijlage bij Drieklank de folder van VONC met het
programma voor de tweede helft van dit jaar. Soms even
draaien met het papier, maar dan heb je ook wat! Van
kloosterbezoek in Jorwerd tot muziek uit de hemel. Van
dansen met David tot het geheimenis van Kerst. Van
ontroerende tot feelgood films. Van duurzaam tot kunst.
Krijgt U er al zin in? Laat U inspireren en neem rustig de
tijd om iets, of meer van uw gading te vinden. Zie ook de
VONC-pagina op de website: www.3ranken.nl
Tip: noteer wat u graag wilt meteen in uw agenda!
Nog een tip: Nodig eens iemand uit om mee te gaan!
Want ‘VONC brengt je met elkaar in gesprek’.
Oud IJzeractie.
Za 14 sep staat de container van Van Gerrevink, tussen
09.00 – 13.00 uur weer bij De Drie Ranken. Let op de
gewijzigde tijden, vanaf sept alleen nog gedurende de
ochtenduren. De ervaring leert dat de meeste mensen

Reparatie Café
Elke 3e dinsdagochtend van de maand. Meer info:
www.3ranken.nl/reparatie-cafe Di 17 sep, 15 okt en 19
nov van 09.30-11.30 uur. Vragen:
reparatiecafé@3ranken.nl

OASE-Schildergroep.
In oktober beginnen we weer. We schilderen en tekenen
of maken collages naar aanleiding van een gedicht of
tekst. We komen bijeen op iedere 2e woensdag van de
maand vanaf 9.30 tot 11.30 uur. Wo 9 okt, 13 nov. Info:
Annet Smorenburg tel. 5332 298 of
oaseschilderen@3ranken.nl
Samen Eten
De kookgroep staat te
popelen om de nieuwe
keuken in gebruik te
nemen. Maar er moet nog
heel wat gebeuren
voordat we in het nieuwe
gebouw kunnen. U bent
van harte welkom op wo
6 nov om 17.00 uur.
Waar in het gebouw
weten we nu nog niet,
dus via de weekbrief
houden we u op de
hoogte. We vragen een
bijdrage van € 8,-. Voor
het kerstdiner staat 18
dec in de agenda. Wij hebben er zin in om weer te
beginnen en hopelijk u ook om deel te nemen. Opgeven
kan op ma 28 okt vanaf 13.00 uur bij Hilly Veenstra, tel
542 0507.
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Ineke: al 50 jaar gepassioneerd dirigent
Op 29 september a.s. hoopt Ineke van JaarsveldKevelam te vieren dat ze dit jaar al vijftig jaar de
baton hanteert. Een uitstekende reden om met haar
over verleden, heden en toekomst te praten.

Ik besef dat Ineke in haar leven al heel veel mensen door
middel van de muziek heeft ontmoet. Dat brengt mij op
de vraag wat het begrip ‘ontmoeting’ (thema van deze
Drieklank) bij haar boven haalt. Na enig nadenken
antwoordt ze: “Vooral het samen zijn, dingen doen, de
passie voor muziek delen. Muziek die emoties opwekt, bij
mij als dirigent, maar ook bij de zangers en de
aanhoorders. Het maakt droefenis milder en blijdschap
voller. Én door de muziek heb ik natuurlijk Bert ontmoet”,
zegt Ineke met een mooie lach“, en met hem heb ik onze
gezamenlijke passie ‘muziek’ jarenlang mogen delen.”
Willem Olierook

Jubileum/Benefietconcert
Op zondagmiddag, 29 september 2019 om 15.30 uur,
geven de drie koren van Ineke van Jaarsveld samen met
het slagwerkensemble van muziekvereniging Prins
Bernhard een benefietconcert ter gelegenheid van de
vernieuwde kerk De Drie Ranken én het feit dat Ineke van
Jaarsveld 50 jaar koordirigent is. Omdat de drie koren
jarenlang in De Drie Ranken hebben mogen repeteren en
dat in de toekomst ook blijven doen is dit concert ook een
cadeau aan de kerk.

Het is vijftig jaar geleden begonnen met de muziekstudie
aan het conservatorium.
Ineke: “Als student mocht ik ter gelegenheid van het 5jarig bestaan van mijn koor Helicon in het Overijsselse
Holten het koor én een orkest leiden. Ik beschouw het
nog steeds als een van de hoogtepunten in mijn rijke
loopbaan. Een andere dierbare herinnering is aan de
viering in de toenmalige Mariakerk ter gelegenheid van
het 40-jarig priesterjubileum van kardinaal Simonis. Een
protestante vrouw die twee koren mocht dirigeren. Ook
de vele ‘Goede Weken’ met o.a. de Cantorij en
Emmanuelkoor beschouw ik als hoogtepunten wat de
kerkelijke betrokkenheid betreft. Als laatste wil ik graag
noemen het concert tien jaar geleden voor ‘Zing het
leven’, de actie om geld in te zamelen voor “vroegtijdig
opsporen van borstkanker”.
En dan straks het jubileumconcert met haar drie koren:
Circle of Life, Novum Canticum en OZON met daarbij het
slagwerkensemble van Prins Bernhard.
Ineke: “Ja, echt iets om naar uit te kijken. Op 29
september, in de Hofstadkerk omdat helaas de
verbouwing van de De Drie Ranken nog niet gereed zal
zijn. Het begint om 15.30 uur. Kaarten kosten €10.- en de
opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe
geluidsinstallatie in De Drie Ranken.”
Is er een muzikaal leven na het jubileum?
Ineke: “Wat mij betreft wel, heel graag zelfs. Zolang als ik
gezond mag blijven wil ik blijven dirigeren en pianoles
blijven geven. De volgende uitvoering komt trouwens ook
al dichterbij; met OZON meedoen aan het
Amadeusproject in Orpheus op 1, 2 en 3 november. Ook
een aanrader!”
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Het wordt absoluut een prachtig muzikaal evenement!
Inekes koren OZON (Ontspannen Zingen Op Niveau),
Novum Canticum en Circle of Life worden instrumentaal
begeleid door Fons Kronenberg (orgel en piano), Jan
Tiemens (piano), Karin Volmer (piano), Hilde
Broekhuijsen (dwarsfluit) en Sten van Tongeren
(slagwerk).

De koren zingen allemaal een ander repertoire. OZON is
een klassiek koor. Men zingt Mozart, maar ook werken
van moderne componisten zoals Daniel Kehoe. Novum
Canticum brengt meer eigentijdse muziek zoals
Scarborough Fair, Bohemian Rhapsody en het Halleluja
van Leonard Cohen. Circle Of Life is een ceremonieel
koor met liederen met een diepere betekenis. Onder de
bezielende leiding van Ineke zingen de koren op een
hoog niveau.
We zijn daarnaast heel blij dat we wederom
samenwerken met het slagwerkensemble van Prins
Bernhard onder leiding van Robbert Houtkamp.
Afgelopen november vond de eerste samenwerking
tussen OZON en het ensemble plaats. De reacties van de
gasten waren lovend!
De entreeprijs is €10,-. De opbrengst wordt in z’n geheel
besteed aan een nieuwe geluidsinstallatie voor de
kerkzaal. We zien u graag op zondagmiddag 29
september om 15.30 uur in De Hofstad, Hofveld 52 in
Apeldoorn.

God en ik van Alain Verheij

Startzondag Emmaüsparochie Colofon

Alain Verheij (1989) is schrijver,
journalist, blogger, dominee en
zelfbenoemd ‘Theoloog des
Twitterlands’.

Op 8 september vieren wij als
Emmaüsparochie de jaarlijkse
startzondag. Aan het begin van het
nieuwe kerkelijke seizoen vieren wij
dit samen met het feest van de
Geboorte van Maria. Alle koren zullen
zingen in de feestelijke viering. En het
volledige gefuseerde pastoresteam is
aanwezig. De twee pastoraal werkers
uit de Franciscus en Clara parochie,
Ivan Kantoci en Wim Vroom, zullen
zich voorstellen. Het is tevens ook
Ziekenzondag. De bezoekgroepen
van de verschillende locaties zullen
namen aandragen. Bij de offerande
worden bloemen naar het altaar
gedragen en na de viering
weggebracht. Zo willen wij als
Emmaüsparochie op deze dag de
mensen die door ziekte of ouderdom
niet naar de kerk kunnen komen,
laten weten dat zij niet vergeten zijn in
onze geloofsgemeenschap.

In 2018 verscheen zijn veelgeprezen
boek ‘God en ik’, met als ondertitel:
‘wat je als weldenkende 21e-eeuwer
kunt leren van de Bijbel’. In dit boek
schrijft hij persoonlijk, kritisch en een
tikje ironisch over zijn geloof. Voor wie
op een eigentijdse manier in gesprek
wil gaan over de betekenis van de
Bijbel bij levensvragen.
Apeldoorn-breed willen we dit boek
gaan lezen en bespreken in vier
avonden, telkens van 20.00 uur tot
22.00 uur. De eerste drie avonden
bestaan uit een inleiding over de thuis
gelezen hoofdstukken en een
onderling gesprek in kleinere
groepen. De laatste bijeenkomst gaan
we in gesprek met de schrijver.
Waar en wanneer?
Wo 9 okt: hfdst. 1 en 2
inleiding: ds Ad Wijlhuizen
Julianakerk
Wo 30 okt: hfdst. 3, 4 en 5
inleiding: ds Henk Boter
Goede Herderkerk
Wo 27 nov: hfdst. 6 en 7
inleiding: ds Annelies Jans
Jachtlaankerk
Di (!) 10 dec: Inleiding door en
gesprek met Alain Verheij
De Drie Ranken

Na de viering willen wij, zoals een
mooie traditie is geworden, samen
eten op het kerkplein. Hiervoor willen
wij vragen of iedereen wat lekkere
hapjes mee wil nemen om met elkaar
te delen. Door de hapjes uit de
verschillende landen te delen ervaren
wij de rijkdom en de veelkleurigheid
van een wereldkerk te zijn.
Alvast hartelijke dank en graag tot
dan namens de bezoekgroepen, het
pastoresteam en de pastoraatsgroep,

Wil je deze avonden bijwonen? Meld
je dan vóór 30 september aan bij
Diaken Ronald Dashorst
Annelies Jans, cpaejans@gmail.com
met daarbij vermeld: naam, kerk (evt),
en welke avond(en) je aanwezig bent.
Het boek dien je zelf aan te schaffen,
ISBN 978-90-450-3573-4, uitgeverij
Atlas Contact.
De laatste bijeenkomst is ook
toegankelijk voor wie de eerste drie
bijeenkomsten niet heeft bijgewoond.
De kosten voor die avond zijn,
ongeacht of u de eerste drie avonden
nu wel of niet hebt bijgewoond, € 5,-.
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Adressen
De Drie Ranken
Eglantierlaan 202
7329 AP Apeldoorn
Tel. 055-5332 539
www.3ranken.nl
Scribaat:
Adriaan de Putter, tel. 055-5417 841
Evert Schut, tel. 055-5416 268
info@3ranken.nl
Pastorale telefoon:
Tel. 06-1770 1122
Meldpunt uitvaarten De Maten:
tel. 06-4959 2615
Emmaüsparochie Apeldoorn
Parochiecentrum
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
Tel. 055-5266 500
www.emmaus-apeldoorn.nl
secretariaat@rkapeldoorn.nl
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Vieringen van 8 september t/m 24 november 2019
Door onvoorziene omstandigheden kunnen vieringen wijzigen.
Er zijn 2 identieke vieringen om 09.00 uur en 10.30 uur. Mocht de nieuwe kerkzaal beschikbaar zijn dan gaan we
over naar één viering, om 9.30 uur (zomertijd) of 10.00 uur (wintertijd). Kijk voor de zekerheid in Zicht055, Op
Weg, Weekbrief of op www.3ranken.nl. Alleen tijdens de ochtendviering van 09.00 uur is er kinderoppas, 0 - 4 jr. en
kinderdienst, t/m groep 8. Elke 4e zondag: geen kinderdienst, maar kinderkerk de LichtBoot.
Kerkomroep: Alle diensten kunt u rechtstreeks of later beluisteren: www.3ranken.nl/preken-en-terugluisteren
8 september
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Bevestiging + afscheid
ambtsdragers en pastoraal/diaconaal medewerkers
15 september
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas + mevr. M. Litjes,
Startzondag, mmv Pur Sang.
Omdat nieuwe kerkzaal nog niet beschikbaar is, is de
viering in school De Zonnehoek. Zie info elders in dit
blad.
22 september
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering
09.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering
29 september
09.00 uur + 10.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
6 oktober
09.00 uur + 10.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas
16.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, zegenviering
13 oktober
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang
09.00 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jaar
10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jaar
20 oktober
09.00 uur + 10.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van
de Heer
27 oktober
09.00 uur + 10.30 uur,
ds. G.A.J. van der Maas + mevr. T. Breuer, Open Kring
Viering
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, De LichtBoot, kinderkerk
voor de basisschoolleeftijd
10.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas + mevr. T. Breuer,
Open Kring Viering
3 november
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
Indien nieuwe kerkzaal niet beschikbaar is dan
gedachtenisviering w.s. ’s middags elders.
..? uur, ds. A.A. Wijlhuizen, ds. G.A.J. van der Maas, ds.
H.J. ten Brinke mmv Con Passione, Gedachtenis
overledenen.
10 november
09.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Maaltijd van de Heer
(1e communie)
09.00 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jaar
10.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Maaltijd van de Heer
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jaar
Drieklank: 18

17 november
09.00 uur + 10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
16.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, bediening Heilige doop
24 november
09.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering mmv Pur Sang
09.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
10.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering mmv Pur Sang
Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in de Maten
Belangstellenden van buiten de zorgcentra zijn hier van
harte welkom.
Heemhof, Beatrijsgaarde 5
Zondags, aanvang 10.30 uur
8 september, mevr. M. Hoekstra
15 september, mevr. I.M. Bossenbroek - Baller, mmv
Gemma Scherpenzeel, dwarsfluit
22 september, pastor W. Achtereekte, RK dienst mmv
Elly Heijink, blokfluit + In the Mood
29 september, ds. A. Melzer
6 oktober, ds. D. Luijmes
13 oktober, mevr. I.M. Bossenbroek - Baller, Heilig
Avondmaal, mmv Taizézanggroep
20 oktober, dhr. R. Bloemendal
27 oktober, pastor W. Achtereekte mmv Spirit,
Klarenbeek
3 november, mevr. I.M. Bossenbroek - Baller, Allerzielen
10 november, mevr. M. de Jong mmv Gospelkoor Spring
17 november, mevr. J. Stolte
24 november, pastor J. Havekes, RKdienst
Groot Schuylenburg, De Voorwaarts 61
Zondags, aanvang 10.30 uur
8 september, mevr. H. de Reus mmv The New Relations
22 september, ds. C. Schouwstra - Dijkman mmv
Gospelkoor Ichthus
6 oktober, ds. C. Baas mmv Gospelkoor His Voice
20 oktober, ds. C. Schouwstra - Dijkman
3 november, ds. C. Schouwstra - Dijkman mmv
Mannenkoor Schuylenburg
10 november, ds. Fockens mmv Peter van Essen
24 november, ds. C. Schouwstra - Dijkman,
Herdenkingsdienst, mmv gezinscombo Prijs Hem en The
4 of Us
Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30
Huisdienst, Woensdags om 15.30 uur Autovervoer
mogelijk voor bewoners van De Matenhof
25 september, mevr. M. van Someren
23 oktober, mevr. G. Groenland
27 november, ds. H. J. ten Brinke, Heilig Avondmaal

