
 

 

 

 

 

De Verwondering wil mensen Bijbelverhalen laten beleven en verstaan in onze 

tijd. Wat voor de één geloofsverhalen zijn, zijn voor anderen oerverhalen over 

mens-zijn. Voor weer anderen zijn deze verhalen onderdeel van ons cultureel 

erfgoed. Altijd weer zijn het verhalen om onze eigen ervaringen aan te 

spiegelen en te delen met anderen. Verhalen vol wijsheid, met ruimte om 

vragen te stellen, andere wendingen te onderzoeken en om te inspireren tot 

creativiteit.  

Verhalen op maat. 

Voor vertellingen op maat voor jouw groep (bijv. buurtgroep, werkgroep, familie- of vriendengroep) kun 

je contact opnemen met Mariska Litjes en Els Lagerweij de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 

 

David: herder, vriend, vluchteling, vechter, koning, danser….. 

In het najaar organiseren wij drie avonden over David. Je kunt de hele serie volgen of een keuze 

maken uit het programma. Op deze avonden gaan we met verschillende verhalen rond David aan de 

slag met diverse werkvormen. Info en opgave: de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  

Saul, David en Jonathan Godly Play vertelling 

Mariska Litjes 

Maandag 23 september 19.45 uur – 21.45 uur:  
Een verhaal over vriendschap, jaloezie en vertrouwen. Zijn wij zelf ergens in dit verhaal? We luisteren, 

verwonderen ons, stellen onszelf vragen en zetten dit om in een (creatieve) verwerking. 

 

Bibliodrama 
Gertrudeke van der Maas 

Maandag 30 september 19.45 uur – 21.45 uur: 
Bij bibliodrama raakt het eigen levensverhaal aan het Bijbelverhaal en andersom. Daardoor kan het 

mensen diep raken. Deze avond verdiepen we ons in de ontmoeting tussen Saul en David in de 

grotten bij Engedi. David is voor Saul op de vlucht, maar als hij de kans krijgt zich van Saul te 

ontdoen, spaart hij zijn leven.  

Dansen met David  
Els Lagerweij 

Maandag 14 oktober 19.45 uur – 21.45 uur:  
Muziek neemt in Davids leven een belangrijke plaats in. Hij speelt, zingt èn…danst! Vanavond gaan 

dans en muziek ook hand in hand. We dansen we over enkele diepte- en hoogtepunten in Davids 

leven. Hoewel, Davids leven? Ongetwijfeld herkennen we veel in ons eigen leven. 
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Het geheimenis van Kerst 
voor (groot) ouders en kinderen. 
De Verwondering 

Zondag 15 december 13.30 – 15.00 uur 
Op deze derde adventzondag wordt het kerstverhaal verteld in een 

kring voor kinderen en hun (groot) ouders. Laat je verwonderen 

door het verhaal en bedenk samen wat jij het mooist of het 

belangrijkste vindt. Er is een creatieve verwerking voor volwassen 

en kinderen. 

Kosten: € 5,- per persoon. Voor het eerste kind € 5,-. Voor elk 
volgend kind per gezin € 2,-   
Info en opgave: de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 

  

Stilte, bezinning, verbinding                  

 

Bezoek aan het nieuwe klooster in Jorwerd  
Woensdag 25 september 7:30 – (ongeveer) 14:30 uur 

VONC  biedt aan het begin van het seizoen een nieuwe activiteit aan 

buiten de muren van De Drie Ranken. 

Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding.  

 

Op woensdagochtend ben je welkom voor een eenvoudig programma: 

Zie https://nijkleaster.frl/ 

Programma: 
  9.30   Ochtendgebed  
10.00   Koffie of thee 

10.30   Begin van de Kleaster-kuier. Dit is geen gewone wandeling. Vaak is de wandeling opgebouwd 
uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. De wandeling duurt tussen de 60 en 90 minuten. Goede 
wandelschoenen of laarzen zijn onontbeerlijk.  
De Kleaster-kuier is niet verplicht (niets is verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de 
dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of 
durven te lopen, keren na een poosje terug.  
12.00   Lunch (zelf meebrengen) en afronding 
Enkele praktische punten: 
Er is plaats voor 9 deelnemers (We gaan met drie auto’s). Aanmelden voor 16 september 2019. Wie 
het eerst komt…. 
Kosten 15 euro. Vertrek: 7.30 uur bij De Drie Ranken. 
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Lezingen en Muziek                  

 

Muziek uit de hemel 
Theo Hop 

Woensdag 11 december 20:00 uur 
Ds. Theo Hop uit Hillegom laat in de kerkzaal van de De 
Drie Ranken muziek horen uit de Russisch Orthodoxe 
Kerk. U krijgt een programma en er wordt een korte 
toelichting bij gegeven. Vragen als: Duurt een kerkdienst 
daar echt zo lang…, minstens twee uur? En al die tijd 
stáán de gelovigen? Waarom wordt de hele dienst 
gezongen? Waarom zingt men alles zonder 
muziekinstrumenten, a capella? Wat wordt er 
gezongen? Deze muziek raakt mensen heel diep. Ze is 
zó indrukwekkend mooi. Toen mensen uit Kiev de 
Liturgieviering in Constantinopel meemaakten, zeiden 
ze: 'De muziek is zó mooi. Soms wisten we gewoon niet 

of we op aarde of in de hemel waren'. Vandaar ‘Muziek uit de hemel’.  
Ds. Hop  heeft een grote cd-verzameling opgebouwd. Meer dan 940! stuks. Daaruit kiest  

hij voor de avond de mooiste stukken. 

Een kerk leent zich erg goed om naar deze muziek te luisteren. En je kunt deze ruimte ook heel mooi 
maken. Er worden veel kaarsen neergezet. Er staan iconen opgesteld. Ja, onze nieuwe 3Ranken 
kerkzaal ademt een Orthodoxe sfeer op deze avond. Geef uzelf deze mooie avond. U zult er nog lang 
met voldoening aan terugdenken. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere muziekavond. 
Vrijwillige bijdrage € 5,00; graag aanmelden met een mailtje naar  vonc@3ranken.nl 

 

Wijd open ogen: kunst als spiegel van de ziel 
Ton van de Kraats 

Woensdag 20 november 20:00 uur 

Kunst raakt je als je er iets in herkent, iets wat te maken heeft met jou als uniek persoon, met wat je 
bent en hebt meegemaakt. ‘Met wijd open ogen’ kijken naar kunst, opent een gesprek tussen twee 
zielen: die van de kijker en die van de schepper. Hoe dat gesprek vorm krijgt is aan de kunstenaars 
zelf. Wat gaan zij ons vertellen, laten zien en creëren? Laat u verrassen en komt dat beleven met wijd 
open ogen! 

mailto:vonc@3ranken.nl


 
Deze avond ontmoeten we Ton van 
de Kraats: ‘Aan de hand van mijn 
meegebrachte schilderijen en 
keramiek laat ik zien hoe kunst een 
drager van betekenis kan zijn voor 
abstracte begrippen, maar ook voor 
gevoelens of een levenscyclus. 
Beeldmateriaal en de kunstwerken 
zelf verhelderen de uitgangspunten 
van waaruit ik werk en vertellen 
over betekenissen die in de kunst 
naar voren kunnen komen. We 
kunnen van gedachten wisselen 
over de waarde en functie ervan en 
het belang  voor ons dagelijks leven.’ (vrijwillige) Bijdrage € 5,- 
Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 

 

 Films en Docu                       

The Light between Oceans  

Donderdag 19 september 19:30 uur 
 

Deze ontroerende film neemt ons mee in het leven van vuurtorenwachter 

Tom en zijn vrouw Isabel. Zij wonen op een eiland in West Australië, maar 

helaas komt hun kinderwens niet in vervulling. Totdat er een roeiboot 

aanspoelt met een verlaten meisje. Ze adopteren haar en zijn 

zielsgelukkig. Maar dan neemt hun lot een rare wending, wanneer een 

vrouw  hun leven binnenwandelt. Hun perfecte leven verandert langzaam 

in een hartverscheurend drama. De film roert uiteenlopende thema’s aan: 

van leven en dood, van eerlijkheid en bedrog, van wroeging, vergeving en 

verzoening. Daardoor maakt de film  grote  indruk. The Light Between 

Oceans is gebaseerd op de wereldwijde bestseller van M.L. Stedman. De 

hoofdrolspelers zijn de bekende acteurs uit de films The Danish Girl, 12 

Years a Slave en Denial. 

 

Beautifull Boy  

Woensdag 23 oktober 19:30 uur 

Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn getalenteerde tienerzoon 
Nic zijn twee handen op één buik. Wanneer David ontdekt dat Nic 
worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David 
besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te 
redden.  
Maar hoe red je iemand die (misschien) niet gered wil worden? Is 
loslaten soms de enige mogelijkheid? 'Beautiful Boy' vertelt het 
waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een 
vader en zijn zoon. Een mooie film over hoop en liefde. Voor een jonge 
vader was dit een regelrechte horrorfilm  
Want hoezeer je je kroost ook met liefde en materieel comfort 
overlaadt, op een dag kan je kinderdroom in een stikdonkere 
nachtmerrie omslaan. En sta jij als ouder machteloos aan de zijlijn toe 

te kijken. We zien hoe de zoon Nic doorheen de jaren probeert om af te kicken 
en toch telkens weer zwicht voor de verleiding van de roes. Maar de focus ligt vooral op vader David, 
die er alles aan wil doen om zijn lieve zoon te redden. Beautiful Boy is een prachtige ode aan de 
(ouder)liefde, maar wijst ook op de grenzen daarvan. 



 

Tous Les Soleils 
Woensdag 18 december 19:30 uur 

Tous Les Soleils is een lichtvoetige tragikomedie van schrijver en 
regisseur Philippe Claudel (Il y a longtemps que je t’aime). Met 
verrukkelijke muziek uit La Tarantella en een mooie mix van Italiaanse 
en Franse acteurs. De Italiaanse alleenstaande vader Alessandro 
woont al tijden in Frankrijk. Hij doceert barokmuziek en deelt zijn huis 
met zijn gekke, anarchistische broer en zijn puberdochter Irina. Het 
voelt echter alsof hij twee tieners moet opvoeden. Wanneer zijn 
dochter voor het eerste verliefd wordt, komt Alessandro’s leven op zijn 
kop te staan. Een film waar je blij van wordt, een echte feel-good-
december film. Iemand die de film zag zegt: ‘een prachtige film die zo 
puur en dicht bij de dagelijkse realiteit staat. Een must voor gezinnen 
met pubers. De combinatie van de zuiderse ingetogen maar ook 
temperamentvolle sfeer, maakt deze film tot een verhaal over de mens 
in al zijn eenvoud en complexiteit. 
 

Still Mine 
Woensdag 15 januari 19:30 uur 

Craig en Irene zijn al meer dan zestig jaar getrouwd en houden nog 
enorm veel van elkaar. Ze wonen nog steeds in hetzelfde huis aan 
de kust van New Brunswick (Canada). De laatste jaren wordt dat wel 
wat ongemakkelijk, vooral tijdens de koude winterperiodes maar ook 
omdat Irene tekenen van Alzheimer begint te vertonen. Het zal niet 
lang meer duren voordat ze er niet meer kunnen wonen. Craig heeft 
zijn hele leven voor zijn familie gezorgd door hard te werken en hij 
ziet ook geen enkele reden hier mee te stoppen. Ondanks protesten 
van hun kinderen besluit hij een nieuw huis te bouwen zodat Irene 
het makkelijker krijgt en hij voor haar kan blijven zorgen. Maar de 
tijden zijn veranderd. Craig heeft geen rekening gehouden met de 
gemeente die weigert vergunningen te verstrekken vanwege het 
ontbreken van plannen en het gebruik van zijn eigen gekapte hout. 
Als Irene wordt opgenomen neemt Craig een drastisch besluit, 

ondanks dat hij voor het gerecht wordt gedaagd en er gevangenisstraf dreigt..... 
De avond wordt georganiseerd door vonc in samenwerking met de werkgroep pastoraat en de 
stichting Kap. Naast de filmvertoning wordt ook voorlichting gegeven over mantelzorg. Welke 
mogelijkheden de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) biedt voor verschillende zorgvragen! 
En wat de Kap kan doen bij het ondersteunen van vrijwilligers. 
Vrije toegang.  Aanmelden voor deze avond wordt op prijs gesteld. Mailen naar vonc@3ranken.nl 
 

 

 Meditatie, Dans en Balans           

Kom in balans met verhaal en dans!  
Tijd voor jezelf, rust en energie nodig? 
Kom in balans met verhaal, dans en wandeling.  
De Verwondering  

Zaterdag 5 oktober 9:45 – 15:30 uur 

Tijd voor jezelf, rust en energie nodig? 
Kom in balans met verhaal, dans en wandeling.  
Gun jezelf een dag waarin je kunt bijtanken. 
Centraal deze dag staat het verhaal van De Bron.  
Een verhaal dat je helpt om jouw bron te zoeken.  
Waar put jij uit? Waar/wanneer voel jij je stevig staan? 
Naast het verhaal is er meditatieve dans, een stiltewandeling  
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en een creatieve verwerking. 
Door te luisteren, jezelf vragen te stellen, te dansen,  
je te verwonderen en te wandelen ga je op zoek  
naar balans in je leven. 
 
Voor wie: vrouwen van alle leeftijden  
Kosten:  € 30,- tot € 35,- per persoon, naar draagkracht 

(inclusief lunch; diëten graag doorgeven bij aanmelding) 
Info en opgave: de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  vóór 23 september.  
Het programma gaat door bij minimaal 10 deelnemers   

 

Sacrale dans, meditatie in beweging 
Els Lagerweij 

Donderdag 26 sept., 24 okt., 21 nov. en 19 dec.: 19:45 – 21:00 uur           

Sacrale dans is een meditatieve vorm van bewegen, waarbij plezier  
en beleving voorop staat. Passen zijn eenvoudig te leren.  
We dansen op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities,  
nu eens uitbundig, dan weer verstillend. Het thema sluit steeds aan bij 
de tijd van het jaar.  
De avonden kunnen ook apart bezocht worden. Danservaring is niet 
nodig.  
Inloop om 19.30 uur.  
Bijdrage: € 2,50. Opgave en info: vonc@3ranken.nl  

 

Meditatie 

Elke WOENSDAG-avond in de even weken is er een 

meditatie-avond De meditatie begint om 20:00 uur en duurt 

ongeveer 1,5 uur. Afgesloten wordt met een kopje thee. De 

avonden worden begeleid door dominee Henri ten Brinke 

en/of mevr. Marian Campen. 

 

 

Dag van de duurzaamheid 
Donderdag 10 oktober 20:00 uur 

Hoe duurzaam is ons nieuwe kerkgebouw ? Kan je ook 
duurzaam geloven ? Zegt de bijbel daar iets over ? In 
onze visie staat dat duurzaam leven een belangrijk 
uitgangspunt is. 
Te gast deze avond is de werkgroep Groene Kerk van 
PKN Twello. Zij zullen ons een presentatie geven hoe zij 
daarmee zijn omgegaan. Is Groene Kerk ook iets voor De 
Drie Ranken ? 
U bent van harte welkom op deze avond, georganiseerd 
door Vonc. Toegang gratis. 
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