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Ruim 40 jaar geleden begon in De Drie Ranken, 
kerkgebouw van de protestantse gemeente Apeldoorn, 
een oecumenische samenwerking. Vanuit dit protestants 
en rooms katholiek initiatief zien we anno 2019 een 
eigentijdse geloofsgemeenschap waar mensen uit 
verschillende kerken en tradities elkaar ontmoeten. Zo is 
de gemeenschap gegroeid tot een huis voor geloof, 
omzien naar elkaar en betrokkenheid op de wereld. 
In deze Jaargids van De Drie Ranken vindt u activiteiten 
kort omschreven. Voor meer inhoudelijke informatie, 
verwijzen wij u naar de vermelde contactadressen, de 
website www.3ranken.nl, de Weekbrief en het wijkblad 
Drieklank.  
 

In onze kerk worden vele activiteiten georganiseerd. Deze 
worden aangekondigd in diverse media. Eenmalige 
activiteiten voor zover nu bekend: 

 
Thema-avond: ‘Dag tegen de 
eenzaamheid’, maandag 7 oktober. 
 
 
 

Leeskring: Alain Verheij, ‘God en ik’. 
Woensdag 9 en 30 oktober; 27 
november. Dinsdag 10 december avond 
met schrijver. Apeldoorn-breed. Meld je 
vóór 30 september aan bij Annelies 
Jans, cpaejans@gmail.com 

 
Leeskring: Lammert Kamphuis, ‘Filosofie voor 
een weergaloos leven’ 6x filosoferen over 
levensthema’s met Gertrudeke van der Maas 
en Ad Wijlhuizen. 1x in de maand, 6x per jaar. 
Donderdag, start 19 september. Aanmelden 
via: adwijlhuizen@3ranken.nl  
 
 

Levende adventskalender: Van 2 tot 24 december wordt 

gemeenteleden gevraagd hun huis gastvrij open te 
stellen. 
 
Wandelen: Peerke Donderspad, van 
Wittem naar Tilburg, van 7 t/m 14 juni 
2020. Info: adwijlhuizen@3ranken.nl  
 
 

 
Tentoonstelling Bonhoeffer: Gedurende de 
maand mei, schilderijen van Jeltje Hoogenkamp 
bij liedteksten van Dietrich Bonhoeffer. (theoloog, 
gefusilleerd april 1945).  
 

Jaargids 2019/20 

Huis van Ontmoeting 

Eenmalige activiteiten dit jaar 
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Scribaat: info@3ranken.nl 
Evert Schut, Landmetersveld 716, 7327 KK, tel. 5416268, 
scriba  

Kerkgebouw/huur ruimtes: Kerkcentrum De Drie Ranken, 
Eglantierlaan 202, 7329 AP, tel. 5332539. Beheerder: 
Wessel van Ginkel, beheerder@3ranken.nl.  
Beheercommissie: Bert Vink, 
beheercommissie.voorzitter@3ranken.nl  

Pastores  
Ds. Gertrudeke van der Maas, tel. 8444905 en 06-
53207778 gertrudekevandermaas@3ranken.nl 
Vrij op vrijdag en zaterdag. Pastor voor 0-45 jaar.  
 

Ds. Ad Wijlhuizen, tel. 8430751 adwijlhuizen@3ranken.nl  
Vrij op zaterdag. Pastor voor 45-75 jaar. 
 

Ds Henri ten Brinke tel. 06 – 114 012 97. 
(svp bellen tussen 09.00-09.30 uur en 12.30-13.00 uur) 
henritenbrinke@3ranken.nl 
werkdag: maandag. Pastor voor 75 jaar en ouder. 
 
Spreekuur pastores: Inloop van 09.00-10.00 uur (muv 
schoolvakanties)  
dinsdag ds. Ad Wijlhuizen, donderdag ds. Gertrudeke 
vander Maas.  
Behoefte aan een gesprek?: Bel dan de pastorale 
telefoon: tel. 06-17701122 of stuur een mail naar 
contact@3ranken.nl.  
 

Dopen: Als u informatie wilt over kinderdoop of 
volwassendoop, neem dan contact op met het doopteam: 
Siebe Schotsman, tel. 5421125, doopteam@3ranken.nl. 
 

Rond een uitvaart: Neem contact op met het Meldpunt 
uitvaarten De Maten, tel. 06-49592615.  
 

Geven? Een gift is zeer welkom en zeer nodig: PKN 
Wijkgemeente De Maten, NL08 INGB 0005 1738 56.  
Penningmeester: Jan Kuiper, tel. 06-22582127,  
penningmeester.wijkkas@3ranken.nl  
 

Informatie (algemeen, lidmaatschap, bijdragen)  
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• Zondag: viering om 09.30 (zomer) en 10.00 uur 
(winter), met Oppas (0-4 jaar) en Kinderdienst (4-12 
jaar). Na afloop koffiedrinken. oppas@3ranken.nl, 
kinderdienst@3ranken.nl 
Voor mensen die slecht ter been zijn is er Autodienst: 
tel. 5412351, autodienst@3ranken.nl 

• Open Kring Viering: 4e zondag van 
de maand (niet: juli/aug). 
Laagdrempelige vorm en 
eigentijdse inhoud. Wordt tegelijk 
gehouden met:  

• De LichtBoot: Een speciale 
kinderviering voor 4-12 jaar, met 
muziek, verhalen, spel en bidden 
rondom het Licht. Elke 4e zondag 
van de maand. 

• Zangdienst: 3e zondag van de 
maand, 17.00 uur. Met diverse koren en voorgangers.  

• Next Step (12-15 jaar): 2e zondag van de maand, 
09.30 (zomer) 10.00 uur (winter) Eigentijdse viering. 
nextstep@3ranken.nl   

• Connect@ (15-25 jaar): Connect@ is een snelle en 
boeiende viering voor en door 
15+ jongeren die op zoek zijn 
naar verbinding met zichzelf, 
verbinding met elkaar, 
verbinding met God. Elke 2e 

zondag van de maand. Welkom vanaf 11.45 uur; 
viering 12.00-13.00 uur. Aansluitend samen lunchen 
voor wie wil. connect@3ranken.nl 

 
Muziek in de kerk  

• Zanggroep. Werkt 2 x per maand mee aan een viering. 
Els Lagerweij, zanggroep@3ranken.nl 

• Con Passione: koor. Werkt 4 à 5 keer mee aan een 
viering, repetitie om de week op donderdag. 
conpassione@3ranken.nl  

• Pur Sang: Themakoor. Repeteert wekelijks op dinsdag 
en werkt mee aan vieringen. 
themakoorpursang@gmail.com  

 
 

• Kerkomroep: Rechtstreeks (of later) naar vieringen 
luisteren: www.3ranken.nl onder ’Vieringen’: ‘Preek, 
liturgie en terugluisteren’.  

 

• Werkgroep Beeld & Geluid: Technische ondersteuning 
(o.a. beamer) m.b.t. beeld en geluid bij vieringen en 
elders. beeldengeluid@3ranken.nl 

 
 
 

 

Vieringen 
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In het pastoraat hebben we een luisterend oor voor 
mensen bij ziekte en in crisissituaties en voor hen die 
rouwen of eenzaam zijn. Ook gaat men in gesprek met 
mensen over geloofsvragen. Bij spoed is iemand van 
pastoraat altijd te bereiken via contact@3ranken.nl, of de 
pastorale telefoon 06-17701122. Secretaris: Frouwkje 
Nagel (tel. 5420713) pastoraat@3ranken.nl.  

Bezoekteam ouderen (80+): Het streven is dat iedere 
80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Adri 
Hulst, tel. 5416164, bezoekteamouderen@3ranken.nl 
 

Welkomst Team: Ieder die nieuw is in onze 
geloofsgemeenschap krijgt bezoek. Coördinator: Herman 
Ekenhorst, tel. 5431134, welkomstteam@3ranken.nl 
 

Buurtgroepen: Er zijn diverse ‘Buurtgroepen’ actief, waar 
men elkaar een paar maal per jaar ontmoet rondom een 
thema of activiteit. Nieuwe groepen kunnen gestart 
worden. Voor meer informatie: Ad Wijlhuizen of Frouwkje 
Nagel. 

Woonzorgcentra:  
Pastoraat de Berghorst en de Matenhof (met aanleun-
woningen): seniorenpastoraat@3ranken.nl 
 

Onderstaande zorgcentra hebben eigen geestelijk 
verzorgers, met wie door De Drie Ranken nauw wordt 
samengewerkt: 
Heemhof: mevr. M. Bossenbroek-Baller, tel. 5295000, 
geestelijkverzorgerheemhof@3ranken.nl 
Groot-Schuylenburg: Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, 
tel. 06-13664333, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl  

Pastorale groepen 
Elke groep bestaat uit ouderlingen en pastorale 
medewerkers die samen met de predikant het pastoraat 
in deze leeftijdsgroepen verzorgen. 

• Pastorale groep A: 0-45 jaar (en gezinnen waar de 
jongste max. 15 jaar is), pastoraat.a@3ranken.nl. 
Nicolet Groeneweg, coördinator, tel. 06-51051408. Dit 
pastoraat is vraaggericht. Het initiatief voor contact ligt 
bij de gemeenteleden. Predikant: Gertrudeke van der 
Maas, tel. 06-53207778. 

 

• Pastorale groep B: 45-75 
jaar, pastoraat.b@3ranken.nl  Arie Nagel, coördinator 
tel. 06-27827757. Dit pastoraat is vraaggericht, dus 
indien gewenst dient men zelf contact op te nemen. 
Predikant: Ad Wijlhuizen.  

 

• Pastorale groep C: 75 jaar en ouder, 
pastoraat.c@3ranken.nl Gerrit Visser, coördinator. tel. 
5427584. Dit pastoraat is aanbodgericht, dat betekent 
dat vanuit de pastorale groep contact opgenomen 
wordt met iedereen van 75 jaar of ouder. Mocht er 
eerder bezoek gewenst zij, dan is het prettig als er zelf 
contact wordt gezocht. Predikant: Henri ten Brinke 
i.s.m. zes leden van het seniorenpastoraat. 

Taakgroep Pastoraat 
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Spirit: Het helpt als je weet dat meer mensen uit de 
geloofsgemeenschap te maken hebben met psychisch 
lijden. De groep is er om elkaar te ontmoeten en te 
stimuleren. Elke 4e woensdagmiddag van de maand, 
13.30-15.00 uur. Ad Wijlhuizen, spirit@3ranken.nl 
 

Pauze-groep (voor chronisch zieken): Bijna iedereen in 
‘Pauze’ moet regelmatig pauze nemen om de dag goed 
door te komen. In de bijeenkomsten is ruimte om lief en 
leed te delen. Maandagsavonds, ca. 1 x per 4 weken. Eef 
Sjaardema, tel. 5410733, pauze@3ranken.nl  
 

 

Diaconaal Sociaal Team: Hulp nodig? De diaconie weet 
de weg: voor hulp en advies bij financiële problemen, 
administratieve afhandelingen of de aanschaf van 
noodzakelijke goederen. U wordt op vertrouwelijke wijze 
geholpen. Tineke Hulzebos, tel. 5427629, 
diaconaalsociaalteam@3ranken.nl 
 

Omzien naar Elkaar: Hulp aan hen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bijv. boodschappen 
doen, vervoer naar ziekenhuis, 
huishoudelijke hulp, 
computerproblemen, enz. Hans 

Westdijk, tel. 5411338, omziennaarelkaar@3ranken.nl 
 

Jeugddiaconie: Wij willen een luisterend oor zijn voor de 
jeugd. Daarnaast willen we een verbindende factor zijn 
tussen zowel de diverse jeugd- als de volwassen 
werkgroepen. Dit doen we d.m.v. diverse acties. Marten 
de Boer, tel. 06-29513552, jeugddiacone@3ranken.nl 
 

Vakantiegeld Samen Delen: Je vakantiegeld 
delen met mensen die weinig financiële 
middelen hebben. Privacy is gewaarborgd. 
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl, 
Sjors Pol, tel. 8449499. 

 

Dagje-uit: Voor hen die vanwege gezondheid, financiën, 
leeftijd of andere redenen niet zelfstandig met vakantie 
kunnen gaan. Tineke Gerritsen, tel. 5336431, Anneke 
Sijtsma, tel. 5412824, dagjeuit@3ranken.nl         
 

Vakantiemogelijkheden: Voor mensen met een beperking 
of financiële zorgen. Lidy Bomhof, tel. 5412647, 
diaconalevakanties@3ranken.nl  
 

Inzameling Voedselbank: 
Maandelijks is er een product van 
de maand, waarvoor er kratten in 
de hal van de kerk staan.  
 

 

ReparatieCafé: Elke 3e dinsdag v.d. 
maand, 09.30-11.30 uur. Technisch 
onderlegde vrijwilligers repareren zo 
mogelijk kapotte huishoudelijke 
artikelen en/of huisraad. Fred van 
Dommelen, tel. 5415546, 
reparatiecafe@3ranken.nl 
 

Gift voor de diaconie? Diaconie Protestantse Gemeente 
De Maten - Apeldoorn, NL29 RABO 0118 720937. 
 
 

 

Taakgroep Diaconie 

In gesprek met lotgenoten  
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Naast de speciale vieringen zijn er de volgende 
activiteiten: 
 

De Maaltijd vieren: Over wijn en brood en waarom je dat 
deelt. Drie bijeenkomsten (7-12 jaar), viering op 10 
november 2019. Lex Arends, tel. 5415615, 
mvdh@3ranken.nl  
 

JongLeren Basis: Groep 7 en 8: 6 bijeenkomsten in het 
voorjaar. Over God, geloven en kerk. 
jonglerenbasis@3ranken.nl 
 

JongLeren 12-17 jaar: 2 x per maand op zaterdagavond 
voorafgaand aan MUF. Ca. 10 x in totaal. Hilma van 
Dommelen, jongleren@3ranken.nl  

17+ groep, ontmoeting: Maandelijks op vrijdagavond. 
Hilma van Dommelen, 17plusontmoeting@3ranken.nl  
 

 

MUF (12-16 jaar): Ontspannen & relaxen. 
MUFsoos in bovenbouw. 2 x p.mnd. op 
zaterdagavond. Chillen, poolen, spelletjes, aan de 
bar kletsen, enz. muf@3ranken.nl   
 

Taizé-reis (17-25 jaar): 1e week zomervakantie 
(bij voldoende deelname), taizéreis@3ranken.nl  
 
 

Kerk en School: er is een goede samenwerking met de 
PCBO-scholen in de wijk: in ’t najaar komt groep 1 t/m 4 
voor een interactieve viering naar de kerk, en in ’t 
voorjaar groep 7 en 8 voor de kruisweg. 
kerkenschool@3ranken.nl 
 

Jeugdfonds: Fonds voor alle jeugdactiviteiten. Donateur 
worden? Altijd welkom. Rek.nr. NL33 INGB 0005 5416 
18, t.n.v. PKN de Maten Jeugdfonds. 
 

 

Gelegenheid om samen iets gezelligs te doen, met elkaar 
in gesprek te gaan of waar je luistert naar een spreker of 
samen een film bekijkt. Zie voor meer groepen ook 
Drieklank en website. 
 
All Souls All Mates: 1 november, LichtUur en kramen met 
kaarsjes in de Eglantier als teken van verbondenheid 
tussen mensen. kaarsenactie@3ranken.nl  

Jeugd en Jongeren 

Bruisende geloofsgemeenschap door de week  
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Creatieve handwerkgroep: Knutselen, handwerken, enz. 
Gezellig elkaar ontmoeten. Woensdag van 10.00-12.00 
uur. Tineke Gerritsen, tel 5336431; Anneke Sijtsma, tel. 
5412824, creatievehandwerkgroep@3ranken.nl 
 

Gebedsgroep: 2e maandag v.d. maand om 13.30 uur bij 
iemand thuis. Riet Vink, tel. 5410607; Hetty Sips, tel. 
5333511, gebedsgroep@3ranken.nl  
 

Koffie met Zin: Informele Bijbelkring in Berghorst. 2e 
dinsdag v.d. maand, 10.00 uur. Marjan Engelaar, tel. 
5427185, koffiemetzin@3ranken.nl 
 

Koffieochtenden voor ouderen: 1e maandag v.d. maand, 
09.45- 11.30 uur. Corrie Jonker, tel. 5414571, 
koffieochtendouderen@3ranken.nl 
 

Meditatie: Elke 14 dagen op woensdagavond. Ds. Henri 
ten Brinke. 
 

Oase-Schildergroep: 2e woensdag v.d. maand, 09.30-
11.30 uur. Vrij schilderen. Annet Smorenburg, tel. 
5332298, oaseschildergroep@3ranken.nl  
 

Oase-Wandelgroep: 2e maandag v.d. maand, 09.30 uur. 
Bezinning + ca. 1 uur wandelen. Teunie van Oosterom, tel. 
5414431, oasewandelgroep@3ranken.nl  
 

Oase-Leeskring: literaire boeken worden in een groep 
gelezen. Arie Nagel, oaseleeskring@3ranken.nl tel. 06-
27827757 

 
Ontmoetingsplek ‘de druif’: Van harte 
welkom voor een gezellige ontmoeting of 
serieus gesprek. Dinsdag van 09.30-11.30 
uur donderdag van 10.00-12.00 uur en 
vrijdag van 14.30-16.30 uur. 
Begeleidngscommissie de druif, secr. 
Anneke Sijtsma, tel. 5412824, 
dedruif@3ranken.nl 

 

Open Deur: Tijdschrift lezen. 3e woensdag v.d. maand om 
10.00 uur. Ds. Ad Wijlhuizen, opendeur@3ranken.nl 
 

 

Samen-eten 55+: 6 à 8 x per jaar. 
Woensdags om 17.00 uur. Gezellig 
elkaar ontmoeten en samen tafelen! 
Maximaal 28 gasten. Voor data: zie 
Zicht055, Op Weg, Drieklank, flyer en de 
website. Informatie: Dorien of Kees 
Walter, tel. 5421451. 
 

Seniorenmiddagen: Kerst- en Pasen-Viering met maaltijd. 
Tel 5336431 of tel 5412824, 
seniorenmiddagen@3ranken.nl    
 

Stil halfuur: Maandag van 09.00-09.30 uur in de kerkzaal. 
Anneke Sijtsma, tel. 5412824, stilhalfuur@3ranken.nl  
 

Vrouw en geloof: Over vrouw-zijn, geloof en samenleving. 
Roelie Timmermans, tel 5333457, 
vrouwengeloofgroep@3ranken.nl 

 

VONC: heeft als doel om prikkelende spirituele 
onderwerpen voor het voetlicht te brengen via lezingen, 
films e.d. Zie de eigen folder (in De Drie Ranken) en 
www.3ranken.nl Contact: vonc@3ranken.nl 
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Drieklank: Informatieblad van de Geloofsgemeenschap. 
Tevens een rooster van alle kerkdiensten. Verschijnt 5 x 
per jaar. drieklank@3ranken.nl. Drieklank is ook digitaal 
te lezen via de website. 
 

Weekbrief: Digitale brief met informatie over de komende 
vieringen, pastorale berichten en weekinfo.  
Aanmelden via de website of bellen met de scriba. 
 

Facebook: Aanmelden via facebook@3ranken.nl 
 

Website: www.3ranken.nl 
 

 

In januari 2019 is een pioniersplek gestart vanuit De Drie 
Ranken. Samen met mensen (tot ca. 45 jaar) die zich 
minder of niet thuis voelen bij het huidige aanbod van 
kerken zoeken we naar vormen die passen bij hun 
verlangens en mogelijkheden om met geloof en zingeving 
bezig te zijn. Contact: Ds. Gertrudeke van der Maas, tel. 
06-53207778, gertrudekevandermaas@3ranken.nl 
 
 

Deze activiteiten vinden niet plaats onder 
verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschap, maar 
wel binnen het kerkgebouw als ‘Huis van Ontmoeting’: 
 

Oud geleerd, Jong gedaan: Studenten verzorgen 
toegankelijke colleges voor senioren. Drie reeksen van 
ieder vier bijeenkomsten.  Eerste reeks: Biotechnologie 
en ons dagelijks leven. Dinsdag 8, 15, 22 en 29 okt., 
aanvang 15.30 uur. Kosten: € 20,- per reeks. 
oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl  
 
 

PR en Communicatie 

In de kerk, niet van de kerk  

Pioniersplek ‘De Proeftuin’ 

Stichting Huis van Ontmoeting 

Doel: het bevorderen 
van Welzijn, 
Ontmoeting en 
Zingeving voor 
mensen in de wijk De 
Maten ongeacht 
leeftijd of levens-
overtuiging. 

Uw steun is welkom 
via: Stichting Vrienden 
Huis van Ontmoeting,  

IBAN: NL30 INGB 
0009 1129 21 


