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Mei 2018
Taakgroep Eredienst en Beheercommissie
Nog één zondag kerken in onze vertrouwde kerkzaal. Waar we nu al jaren over hebben
gesproken en gedroomd gaat gebeuren. De laatste weken is er steeds gedeeltelijke
informatie naar buiten gekomen over de voortgang van de kerkdiensten en de activiteiten
tijdens de verbouw. Alles is nu in een stroomversnelling terechtgekomen. We worden
geconfronteerd met soms onvoorziene situaties. Met veel creativiteit en een onvoorstelbare
inzet van onze vrijwilligers, die heel veel overuren draaien, vinden we steeds weer
oplossingen. Onvermoede talenten borrelen naar boven.
Via deze extra weekbrief zetten we de meeste zaken voor u op een rij, zodat u weet, wat en
waar u de komende maanden rekening mee dient te houden.

Beschikbare ruimte tijdens de verbouw
De huidige kerkruimte wordt tijdens de verbouwing meer dan gehalveerd. De grote
kerkzaal, de hal en de vooringang zijn dan niet meer toegankelijk. Er komt een bouwwand
dwars door het gebouw heen. Als via de achteringang naar binnen gaat, loopt de
bouwwand aan de rechterkant van de ingang tot ongeveer de deur van de pastoreskamer.
De beschikbare ruimten tijdens de verbouwing zijn:
Beneden
Kleine hal/garderobe, Keuken/bar, kleine kerkzaal (zaal 6), pastoreskamer/vergaderruimte
(zaal 8), halletje bij het trappenhuis/lift. In het halletje is inmiddels een toilet geplaatst.
Boven
Trappenhuis/gang met herentoilet, damestoilet, aangepast toilet + kapstokken. Stencil/kopieerruimte (zaal 14), Grote jeugdzaal (zaal 13), huiskamer/vergaderruimte (zaal 11),
kleine vergaderruimte (zaal 12).

Ingang
Het kerkgebouw is vanaf 28 mei alleen nog aan de achterzijde vanaf het Violierenplein
bereikbaar. Daar zijn fietsenrekken en de auto parkeert u op de bekende plekken. Dat is

misschien iets verder lopen.

Hal/garderobe
Helaas zullen er onvoldoende garderoberekken zijn. De ruimte is beperkt. De praktijk zal
uitwijzen hoe we dit oplossen.

Kerkzaal
Evenals nu krijgen de volgende elementen permanent een plek in zaal 6, die zondags
dienst doet als kerkzaal:
– Op het podium blijft het orgel staan.
– Aan de muur, waar zich het lage raam bevindt, is links de gedachteniswand gemaakt met
het gedachtenisboek en de mogelijkheid een kaarsje te branden. Tevens hangt daar de
Maria-icoon en is er plek voor het liturgisch bloemstuk.
– De Godslamp krijgt een plek in de vensterbank.
– Direct naast de gedachtenisplek wordt de vleugel geplaatst en tussen vleugel en raam
komen de liturgietafel, de paaskaars en de kleine doopvont. De grote doopvont wordt
tijdelijk opgeslagen. Voor het lage raam komen lage bankjes voor de kinderen.
– De (oranje) stoelen komen in een U-vorm. Ze zijn misschien minder mooi dan de stoelen
uit de huidige kerkzaal, maar omdat de zaal vaak veranderd zal moeten worden, zijn deze
lichte stoelen praktischer en stapelbaar.
– Er zijn 10 stoffen stoelen voor diegenen die extra steun/leuning nodig hebben. Verspreid
in de kerkzaal blijven een aantal tafels staan, die gebruikt kunnen worden bij het
koffiedrinken.
– Iedere zaterdag wordt zaal 6 omgebouwd naar kerkzaal en maandag na het Stil halfuur
weer geschikt gemaakt voor doordeweekse activiteiten.
– In de kerkzaal mogen vanwege veiligheidsvoorschriften (brandweer/vluchtwegen) per
keer max. 137 personen.

Vieringen
– Iedere zondag zijn er twee korte, identieke vieringen om 09.00 en 10.30 uur met dezelfde
voorganger, liturgie en overweging.
– De liturgie blijft voor wat betreft de onderdelen gelijk aan nu, maar zal compacter zijn door
o.a. minder coupletten te zingen, een kortere overweging, geen collecteafkondigingen.
– De collectebestemmingen worden uitgebreid vermeld in de weekbrief en kort in de
liturgie.
– De doopdiensten worden tijdelijk verzet naar een 3e viering ’s middags om 16.00 uur. Dit
zijn geen besloten vieringen, want iedere belangstellende is van harte welkom. De doop
wordt bediend in het midden van de geloofsgemeenschap.
– Het aantal medewerkers per viering (ambtsdragers, welkomstcommissie, koffieploeg e.d.)
is wat kleiner en men staat vaker ingeroosterd.
– En zeker het vermelden waard: onze voorgangers, organisten, kosters en zanggroep
staan zondags voor beide vieringen ingeroosterd! Fantastisch dat zij dit willen doen!
Kinderoppas en Kinderdienst

Kinderoppas en Kinderdienst
In de viering van 09.00 uur is er Kinderoppas (tot 4 jaar) en Kinderdienst (basisschool). De
kinderoppas is boven in zaal 12 en de kinderen voor de kinderdienst mogen op de lage
bankjes voorin de kerk gaan zitten, waarna ze tijdens de viering vertrekken naar de
Bovenbouw, zaal 13. Vanwege de beperkte tijd van de viering (circa 50 minuten) komen de
kinderen (zowel van de oppas als de kinderdienst) niet terug in de viering. (Groot)ouders
kunnen hen na de viering ophalen. De 4e zondag als er LichtBoot is mogen de kinderen
direct naar boven.
Autodienst
Voor degenen die afhankelijk zijn van vervoer, rijdt de autodienst voor de viering van 10.30
uur.
Liturgie
Beide vieringen hebben dezelfde liturgie. Om kostenbesparend te werken zal na de 1e
viering bij de uitgang gevraagd worden de liturgie weer in te leveren voor gebruik in de 2e
viering. Degenen die deze nog eens na willen lezen, mogen die natuurlijk mee naar huis
nemen.
Welkomstcommissie
Bij de ingang wordt u zoals gebruikelijk welkom geheten door de welkomstcommissie.
Koffie drinken na de vieringen
Na de dienst van 09.00 uur wordt er koffie geschonken op de bovenverdieping. Een
belangrijk aandachtspunt is wel dat men bij het naar huis gaan in het trappenhuis geen
lawaai maakt (zoals luid praten) en ook buiten bij de fietsen niet blijft staan praten. Houd
rekening met de mensen die dan in de kerkzaal zitten! Na de dienst van 10.30 uur wordt er
beneden in de kerkzaal koffie geschonken.
Onze zondagse koffieontmoetingen willen we ondanks de beperkte ruimte toch door laten
gaan. Elkaar ontmoeten is juist in deze hectische periode belangrijk. Om geluidsoverlast
van keuken naar kerkzaal te voorkomen maken we gebruik van kartonnen bekertjes.
Hierdoor is er tijdens de vieringen geen gerinkel van kopjes. Na de 2e viering is er minder
afwas, zodat de koffieploeg ook redelijk op tijd naar huis kan.
Het wisselen tussen beide vieringen
Tussen beide vieringen is er slechts een half uur om de zaal te ontruimen en om de
volgende kerkgangers binnen te laten. Belangrijk is dan dat men niet uitgebreid voor de bar
de doorgang belemmert. Dus (helaas): óf snel naar huis óf gezellig naar boven voor de
koffie. In de praktijk zal er weinig gelegenheid zijn dat de komende en vertrekkende
mensen elkaar spreken/ontmoeten. Maar dat kunt u oplossen door regelmatig
medekerkgangers uit te nodigen voor een kopje koffie bij u thuis.
Kerkomroep
Beide vieringen kunnen rechtstreeks of later via internet beluisterd worden. Ga naar
www.kerkomroep.nl > doorbladeren naar ‘Apeldoorn’ en vervolgens naar ‘Kerkcentrum De
Drie Ranken’. Attentie: volgens alfabetische volgorde vindt u ons bij de ‘K’ van
‘Kerkcentrum’ en niet bij de ‘D’ van ‘De Drie Ranken’.

‘Kerkcentrum’ en niet bij de ‘D’ van ‘De Drie Ranken’.
‘Verdeling’ kerkgangers over beide vieringen
Het is voor iedereen reuze spannend of we gedurende de verbouwing onze kerkgangers
kunnen herbergen. Verschillende opties om een evenredige verdeling over de 1e en 2e
viering te structureren passeerden de revue. Een voorstel maken op leeftijd? Of
wijkdelen/straten aanwijzen voor ‘vroeg’ of ‘laat’? Of misschien de achternamen t/m N naar
de 1e en van O t/m Z naar de 2e viering? En dan per maand de groepen wisselen. Maar al
deze opties hebben we even hard weer overboord gegooid, want ieder heeft zijn/haar eigen
reden om juist vroeg of laat te gaan. Een eerste peiling op zondag 13 mei liet een verdeling
van ongeveer 60% om 09.00 uur zien en 40% om 10.30 uur. Gezien de tellingen van het
aantal kerkgangers in het 4e kwartaal 2017 zouden we iedereen een plek moeten kunnen
geven. Maar met een te grote onevenredige opkomst is er een probleem. We wachten
vooralsnog af hoe het gaat uit pakken. Lopen we vaker tegen capaciteitsproblemen aan,
dan zoeken we naar aanvullende alternatieven.
Is de kerkzaal om 09.00 uur echt te vol? Dan zullen we voor de veiligheid moeten kiezen en
kunt u misschien terugkomen om 10.30 uur, of (als u in bezit bent van internet) thuis
kunnen luisteren. Een vervelende consequentie, die hopelijk niet nodig is. Het blijft de
komende weken spannend tot ieder zijn/haar ritme hierin gevonden heeft.
Uitvaartdiensten
Het zal duidelijk zijn dat een afscheidsdienst moeilijk te realiseren valt. Niet alleen vanwege
de beperkte ruimte, maar ook vanwege de bouwactiviteiten in en om het gebouw. Ons
pastoresteam en de uitvaartbegeleiders blijven gelukkig beschikbaar. Neemt u daarom in
voorkomende gevallen contact met hen op voor het leiden van een uitvaart. Gezamenlijk
wordt vast de juiste locatie gevonden voor een waardevol afscheid. Bellen kan met het
Meldpunt uitvaarten De Drie Ranken, tel. 06 – 4959 26 15.

Vaste weekactiviteiten
De komende maanden is het schipperen met de ruimte. Aan werkgroepen en taakgroepen
is gevraagd om bij kleine vergadergroepen bij iemand thuis te vergaderen. Daardoor
ontmoeten we elkaar minder in het kerkgebouw. Gelukkig zijn er door de week daarvoor
voldoende momenten.
De volgende weekactiviteiten (overdag) gaan namelijk gewoon door:
Maandag t/m vrijdag
Inloopspreekuur pastores, 09.00 – 10.00 uur, zaal 8
Maandag
Wekelijks: Stil halfuur, 09.00-09.30 uur, zaal 6. Elke 1e maandagmorgen is de
gespreksgroep ouderen in zaal 11, en elke 2e maandag vertrekt de Oase wandelgroep
vanaf de bovenverdieping.
Dinsdag
Ontmoetingsplek de druif is van 09.30 – 11.30 uur in zaal 6. Het spreekuur van
Centenkwesties is van 09.00 – 11.30 uur in zaal 8. Elke 3e dinsdag is er ReparatieCafé
tijdens de druif.

Woensdag
Zaal 6 wordt ’s morgens gebruikt door koor OZON. ’s Middags treft u daar de Creatieve
handwerkgroep, 14.00 – 16.00 uur. Elke 2e woensdag is de Oase schildergroep in zaal 11
en elke 3e woensdag is daar de Open Deurgespreksgroep. En in zaal 13 repeteert begin
van de middag Circle of Life.
Donderdag
Ontmoetingsplek de druif is van 10.00 – 12.00 uur in zaal 11 en Ouderensociëteit ’t Trefpunt
vindt u ’s middags in zaal 6.
Vrijdag:
Ontmoetingsplek de druif is van 14.30 – 16.30 uur in zaal 6.
U ziet: Volop plekken en momenten om met elkaar geloofsgemeenschap te zijn! Wat
bemoedigend!

Communicatie
Karen van Lente en Janine van Brummen hebben zich bereid gevonden om te helpen de
communicatie zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap te gaan verzorgen. Daarom
wordt iedere groep of persoon die iets over de vernieuwbouw wil communiceren gevraagd
om dat via hen te doen. Op deze wijze kunnen we elkaar goed op de hoogte houden en
voorkomen we doublures of dat er zaken worden vergeten. E-mailadres:
prbouw@3ranken.nl.
Er is een plan geopperd om bijvoorbeeld één keer per maand op vrijdag in de kleine
kerkzaal een borrel te organiseren. Daar kunnen we elkaar ontmoeten, kunt u vragen
stellen, ideeën opperen en de laatste stand van zaken te horen krijgen. De leden van de
kleine Kerkenraad hebben zich spontaan beschikbaar gesteld om de bar te bemensen.
Nadere informatie hierover hoort u nog.

Mist u informatie?
Laat het ons dan even weten: info@3ranken.nl. Onze scriba’s, Evert Schut, tel. 541 62 68
en/of Adriaan de Putter, tel. 541 78 41, kunnen u vast verder helpen of ze verwijzen u naar
de juiste persoon.

15 mei, 22.00 uur: Nabrander
In de week van 21 t/m 26 mei zal er met man en macht gewerkt worden om al het materiaal
dat bewaard moet worden te verhuizen naar de tijdelijke opslag. Die is in een leegstaande
winkel op de Eglantier tegenover de Etos. Hierbij kunt u denken aan de stoelen uit de
kerkzaal, de doopvont, liturgietafel, tafels/stoelen uit de hal en zaal 9 enz. U begrijpt: daar is
hulp voor nodig. Heel veel hulp. Op verschillende momenten gaat men aan het werk. Nog
niet bekend op welke dagdelen. In ieder geval zaterdag 26 mei. Bent u komende week op
enig moment een paar uur beschikbaar? Dat zou fijn zijn. Laat even weten wanneer het u
schikt: overdag of s’avonds. Alles is welkom. U kunt mailen naar Fred van Dommelen,
fredenhilma@hetnet.nl of naar Bert Vink, lbvink@kpnmail.nl. Zij overleggen dan met het
Verhuisteam, wanneer een groep verhuizers aan de gang gaat.

Vele handen maken licht werk. Alvast bedankt voor uw enthousiaste aanmelding!

De Drie Ranken
Eglantierlaan 202, 7329AP, Apeldoorn
Tel. 055-5332539
Scribaat:
Adriaan de Putter
Evert Schut
Predikanten:
Predikanten zijn in de Drie Ranken aanwezig van 09.00u tot 10.00u.
Ad Wijlhuizen – Tel. 055-8430751
aanwezig op woensdag en vrijdag.
Vrije dag: zaterdag
Gertrudeke van der Maas – Tel. 055-8444905
aanwezig op dinsdag en donderdag.
Vrije dagen: vrijdag en zaterdag
Henri ten Brinke – Tel. 055-3015015
aanwezig op maandag.
Pastorale telefoon: Tel. 06-1770 1122
Meldpunt uitvaarten De Maten: Tel. 06-4959 2615

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Om u af te melden klikt u hier

