
Drieklank 
Wijkblad van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken 

November 2019 

Jaargang 25 Nummer 2 

Thema: ‘Geef Licht!’ 



 Drieklank: 2 

 

 

 

Thema: ‘Geef Licht!’ 
 
Redactie 2 
Meditatie 3 
Het vertellen waard 3 
 
Groene kerk 4 
Kerkenraad 4 
Rembrandt 5 
 
De Vuurplaats 6 
Charlotte 7 
Kerkbalans 7 
 
Adventskalender 8 
Kleaster kuier  9 
 
Jeugd 10 
Vernieuwbouw 11 
 
Eredienst 12 
Kerst vieren 13 
 
Wie wat wanneer 14-15 
 
Afscheid Rostock 16 
Gebed voor de Eenheid 16 
Zet je licht aan! 16 
Gezocht 17 
Oliebollenaktie 17 
Colofon 17 
 
Rooster 18 

Nu het ‘s ochtends nog donker is als 
de wekker gaat, merk ik dat het me 
meer moeite kost om op te staan. 
Herkenbaar? 
 
Dat geeft maar weer aan hoe 
belangrijk licht voor een mens is. En 
dat is het thema van dit nummer. Wat 
licht voor ons als mens betekent, 
maar ook hoe wij als mens licht voor 
een ander kunnen zijn. En hoe God 
ons verlicht. 
 
Willem sprak met Charlotte die licht 
ervaart als verbinding. Hans en Arie 
keken wat het lichtgebruik van 
Rembrandt ons misschien wil 
vertellen. Tijdens de adventstijd staan 
we op basis van de woorden van de 
profeet Micha stil bij hoe God wil dat 
wij als mensen zijn - een lichtend 
voorbeeld? En dan volgt Kerst. De 
drie wijzen volgen het licht van een 
ster naar Bethlehem, de herders 
zagen een lichtend koor van engelen: 
wij vieren dat in het kindeke Jezus het 
licht op aarde is gekomen. 
 
Laten we dat licht doorgeven, iedere 
dag weer, en iedere ochtend weer 
opstaan gevoed door dat licht… zoals 
het lied zingt: Licht dat ons aanstoot 
in de morgen... 
 
Gert Jan Luiten

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 
 
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 
(behalve zaterdag) 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. 
PKN Wijkgemeente De Maten,  
NL08 INGB 0005 1738 56. 
Penningmeester: Jan Kuiper,  
tel. 06 - 2258 2127, 
penningmeester.wijkkas@3ranken.nl  

Inhoud Van de redactie Nootjes 

mailto:info@3ranken.nl
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Het aansteken van lichten en kaarsen in de donkere 
weken voor kerstmis gaat terug op een oud gebruik. De 
zon, zo zag men, werd met de dag zwakker. De dagen 
steeds korter. Om nu die zon te helpen weer aan kracht 
te winnen, staken mensen vuren aan. Als een steuntje in 
de rug voor de zon. Datzelfde gebruik zien we in de 
adventstijd. Elke week een extra kaars omdat het steeds 
donkerder wordt. En daarmee is eigenlijk al veel gezegd. 
In donkere tijden is het belangrijk dat we licht brengen. 
Licht geven. Niet omdat we het licht zijn, maar omdat we 
geloven in het licht en daar altijd weer op hopen. Het 
Licht dat we in Jezus herkennen: als liefde, aandacht en 
vertrouwen. Van dát licht geloof en hoop ik dat het komt 
en groeit en alles en iedereen zal omvatten. Tot die tijd 
geldt wat we vroeger zongen: ‘Dat wij zijn als kaarsjes, 
brandend in de nacht’ en ’jij in jouw klein hoekje en ik in ’t 
mijn’. Dat klonk even bescheiden als vastberaden. Ik zou 
erbij willen zeggen: en ieder op haar of zijn eigen wijze. 
Licht geven, is vooral licht doorgeven. Delen van wat je 
(ooit) ontving en waar je altijd weer op blijft hopen. Ik 
wens ons een stralende adventstijd. 
 
Ad Wijlhuizen 

Met de sloop van de kleine kerkzaal is ook een 
mooie, bijzondere muurschildering verdwenen. Het 
kunstwerk van kunstenares Ingrid Arensen was 
bedoeld als tijdelijke aandachtstrekker. Behalve dat 
het mooi was, liet het ook alvast zien wat de 
geloofsgemeenschap van De Drie Ranken met het 
nieuwe gebouw wil bereiken: een echt Huis van 
Ontmoeting. Niet voor niets is dit het thema van dit 
kerkelijk jaar. Daarom zullen ontmoetingsverhalen 
een belangrijke rol spelen bij de officiële opening in 
2020. 
 
Mensen ontmoeten elkaar 
Elkaar ontmoeten, daar ontkomen we niet aan. Soms is 
dat vluchtig, soms intens. Sommige ontmoetingen raken 
je en blijven je bij, andere ben je zo weer vergeten en 
sommige wil je graag vergeten, maar dat lukt niet. Van 
sommige ontmoetingen word je blij, van andere 
verdrietig. Sommige zou je willen overdoen, beter of 
anders. Andere vervullen je met warmte, waardoor je hart 
zwelt van trots en liefde voor jezelf en voor de ander. 

Wat is jouw ontmoetingsverhaal? 
De bouwtheatergroep is op zoek naar jóúw verhaal. Van 
een ontmoeting met een medemens die het waard is om 
te vertellen, omdat dit in jou iets heeft geraakt. Een 
ontmoeting die jouw kijk op de medemens, op een stukje 
van de wereld, heeft veranderd. Jouw verhaal van een 
ontmoeting die een afdruk heeft gestempeld in jouw ziel, 
die wortel heeft geschoten en daarmee deel is geworden 
van jou. Dat hoeft geen groot verhaal te zijn, want ook 
kleine verhalen kunnen je verrast hebben, als een bloem 
in een woestijn. 
 
Huis van Ontmoeting 
Waarom zoeken wij ontmoetingsverhalen? Omdat De 
Drie Ranken het Huis van Ontmoeting wil zijn in onze 
mooie wijk De Maten. Een huis waarin mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, in al hun diversiteit, om te ontdekken 
dat solidariteit begint bij vertrouwen. Dat begint bij het op 
elkaar afstappen en het laten horen van elkaars verhalen. 
 
Ontmoetingsverhalen tijdens de opening 
Rond de officiële opening van het nieuwe kerkgebouw, 
komend voorjaar, zullen we deze verhalen op een 
bijzondere manier (laten) vertellen. Daarom nodigen wij 
je uit om jouw verhaal op te sturen. Je kunt je verhaal 
anoniem vertellen. Het verhaal mag kort zijn. Een lengte 
van 100 tot 200 woorden, dat is een verhaal van 
maximaal 1 minuut.  
 
Heb je een bijzondere ontmoeting gehad? Stuur dan je 
verhaal op vóór 15 december naar 
mijnverhaal@3ranken.nl 
 
Alvast bedankt namens de bouwtheatergroep, 
Vincent Althof 

Geef Licht in donkere weken 

Ontmoetingen die het vertellen waard zijn 
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Er zat de avond van 10 oktober helaas maar een 
handjevol geïnteresseerden in de ontmoetingsruimte 
van De Drie Ranken. Het zou gaan over wat het 
inhoudt om een groene kerk te zijn. Maar ja, er was 
diezelfde avond ook voetballen. En dat zou wel eens 
de reden kunnen zijn van de geringe opkomst, zo zei 
Hans Segaar in zijn welkomstwoord.  
 
Een groene kerk willen zijn komt voort uit de Bijbelse 
oproep om verantwoordelijkheid te dragen voor het 
behoud van de schepping zoals wij die in natuur en 
medemens ontmoeten. Een groene kerk is een kerk die 
duurzaamheid en een duurzaam leven als een belangrijk 
aandachtspunt in haar beleid beschouwt. Zo staat het 
ook omschreven in de visie die onze geloofs-
gemeenschap een paar jaar geleden heeft geformuleerd. 
Bij de vernieuwbouw van ons kerkgebouw is daarmee 
terdege rekening gehouden. Karel Stolk maakte ons dat 
in heldere bewoordingen en illustratieve plaatjes duidelijk. 
Zo zijn vloer, gevel en dak van het nieuwe gebouw 
volledig en hoogwaardig geïsoleerd. Er is overal LED-
verlichting; het water voor de vloerverwarming en de 
keukenboiler wordt grotendeels door luchtwarmtepompen 
op de gewenste temperatuur gebracht. Daarnaast zijn er 
nog wel meer voorzieningen toegepast die ons gebouw 
duurzaam hebben gemaakt. 
 
Na de pauze vertelden Piet Ruijsbroek en Roel Hessels 
hoe zij in de kerkelijke gemeente van Voorst/Twello een 
paar jaar geleden een proces zijn gestart om de 
geloofsgemeenschap bewust te maken van de 
mogelijkheden tot een duurzaam leven. Niet alleen in 
kerkverband maar ook in het persoonlijk leven. Dit heeft 
geresulteerd in allerlei acties van de aanleg van een 
bloementuin tot het meelopen in klimaatmarsen. Ook hun 
oude kerkgebouw proberen zij steeds meer duurzaam te 
maken. Zij hebben zich aangesloten bij het landelijke 

actieverband van groene kerken. Zo verplichten zij zich 
elk jaar weer een nieuwe stap te zetten in dit proces van 
vergroening. Meer over dit landelijke verband en over wat 
de gemeente Voorst/Twello in dit kader zoal doet is te 
vinden op de website: www.groenekerken.nl 
 
In het afsluitende gespreksrondje constateerden wij dat 
wij al stappen gezet hebben op weg naar een groene 
kerk. Niet alleen de toepassingen van duurzame 
technieken in ons nieuwe gebouw maar ook acties als 
het reparatiecafé, de inzameling van oud ijzer en het 
inzamelen van zwerfvuil geven aan dat wij op het gebied 
van de duurzaamheid goed bezig zijn. Maar hoe groot is 
het draagvlak hiervoor en wat zouden we nog meer 
kunnen doen als geloofsgemeenschap en persoonlijk? 
Alle reden om in de nabije toekomst hierover door te 
praten. Misschien zouden wij ook wel het bordje “wij zijn 
een groene kerk” naast de ingang van ons kerkgebouw 
willen hebben.  
 
Hans  Hulst 

Detachering ds. Gertrudeke van der Maas 
 
De detachering van ds. Gertrudeke van der Maas per 1 
september is nog niet aan de wijkgemeente 
gecommuniceerd. Door de “waan van de dag” is dit 
vergeten, waarvoor de kleine Kerkenraad haar excuses 
aanbiedt. Maar beter laat dan nooit, dus hierbij alsnog 
hoe het allemaal is gegaan.  
 
I.v.m. het vertrek van de diaconaal werker bij de Centrale 
Diaconie (CD) van de Protestante Gemeente Apeldoorn 
(PGA) is aan onze wijkgemeente deze zomer verzocht 
om ds. Gertrudeke van der Maas gedurende 10 maanden 
voor 4 uur per week bij de CD te detacheren. Ze is 
gevraagd voor: 1. Vakantie Geld Samen Delen (in 
sommige wijkgemeenten binnen de PGA loopt de animo 
hiervoor namelijk terug), 2. Kerk en Vluchteling en 3. het 
WeeWee Café. 
 
Vervolgens hebben de aanwezige leden van het 
Dagelijks Bestuur van de kerkenraad samen met 
Gertrudeke en Ad, als direct betrokken predikanten, 
overlegd. Enerzijds wilden we ons coöperatief opstellen 
naar de PGA, maar anderzijds waren we gezien de 
menskracht toch ook terughoudend. Gertrudeke gaf ook 
aan, dat ze niet direct stond te springen om extra taken. 
Diaconale taken en met name Vakantiegeld Samen 

Delen heeft zo haar hart, dat zij zich daarvoor graag wil 
inzetten. Samen met de pastores is toen het volgende 
voorstel aan de CD gedaan: Gertrudeke wordt van 1 
september 2019 tot 1 maart 2020 voor 4 uur 
gedetacheerd bij de CD voor de drie omschreven taken. 
Vervolgens van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 alleen nog 
voor Vakantie Geld Samen Delen (2 uur per week). Het 
voorbehoud was, dat eind augustus de wijkkerkenraad 
hiermee in moest stemmen.  
 
Eind augustus heeft de wijkkerkenraad, na de volgende 
toezeggingen hier unaniem mee ingestemd:  
 

• Er kan/mag niet gekort worden op pastoraat. 

• Gertrudeke zal geen beleidsmatige taken meer 
uitvoeren (Ad neemt haar waar in de 
kerkenraadsvergadering). 

• Er wordt niet gekort op vieringen. 

• De detachering is maximaal tot 1 juli 2020. 
 
Door deze detachering vervalt haar spreekuur op de 4e 
donderdag van de maand, dan is ze bij het WeeWee 
Café.  
 
Nogmaals excuses voor de (te) late berichtgeving.  
Evert Schut 

Gesprekavond van VONC over een groene kerk 

Vanuit de kerkenraad 
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Toen wij in onze redactievergadering nadachten over 
wat het thema “geef licht” bij ons oproept, kwamen al 
snel de schilderijen van Rembrandt ter sprake. 
Rembrandt wordt ook wel de meester van het licht 
genoemd.  Samen met Arie van der Plas keek ik naar 
twee schilderijen van Rembrandt waarop deze 
schildertechniek van “clair-obscur” (licht/donker) 
duidelijk zichtbaar is.  
 
Op tafel ligt de Rembrandtbijbel. We slaan hem open bij 
het schilderij “de aanbidding door de herders”. 
Ogenblikkelijk valt ons op hoe mooi de gezichten worden 
uitgelicht in het verder donkere schilderij. We vragen ons 
af waar dat licht nu eigenlijk vandaan komt. Komt dat van 
de lantaren die door een van herders gedragen wordt? 
Nee, zeiden we, want dan zou er vanaf de figuren in het 
midden een schaduw naar rechts moeten vallen. Het licht 
moet wel vanuit het midden komen, van het kind dat in de 
kribbe ligt. Het schijnt omhoog en ook nog in de breedte. 
Kijk maar naar hoe de gezichten van de staande herders 
van onder af worden uitgelicht en hoe ook de borst en de 
kop van de vogel die op een balk zit, wordt belicht. Van 
de herder die op de voorgrond staat, zien we alleen maar 
een donkere contour. Hierdoor krijgt het licht dat van het 
kind uitgaat, nog een extra sterk accent. Over het gezicht 
van de herdersjongen links onderaan strijkt schuinweg 
een schaduw waardoor benadrukt wordt dat het licht van 
rechts komt. Prachtig om te zien hoe de compositie van 
het schilderij in z’n lijnenspel en de plaatsing van de 
figuren de bron van het licht in het midden zo 
wondermooi doet uitkomen. Het is het licht van de wereld 
dat schijnt in de duisternis. En zomaar zeggen we tegen 
elkaar: wat hier door Rembrandt wordt uitgebeeld is 
eigenlijk misschien wel het scheppingsverhaal van 
Genesis 1 opnieuw verteld in het geboorteverhaal van 
Jezus. Wordt er niet verteld dat er enkel duisternis 
heerste en dat God toen zei: er zij licht en het licht 

gewerd? En is dat ook niet wat er gebeurde toen 
Rembrandt dit schilderij maakte. Eerst maakte hij het 
paneel helemaal donker of misschien wel zwart. Daarna 
schiep hij met verf als het ware uit het donker het licht 
tevoorschijn. En zomaar was er toen licht! Een wonder 
dat zich opnieuw voltrok. 

 
Ook in het tweede schilderij dat we samen bekijken, zien 
we de sterke werking van het licht. Het beeldt het verhaal 
uit van Simeon in de tempel. Hij is blij verrukt over wat hij 
in dit kind te zien krijgt. Hij zingt zijn blijdschap uit met de 
woorden: “nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede 
heengaan, want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd”. 
Het gebeuren speelt zich af in de tempel te midden van 
een grote menigte mensen. Zijn het priesters, farizeeërs, 
tempeldienaren en links hoog gezeten op de trap 
misschien de hogepriester? Allemaal zitten of staan zij in 
het donker en zo doen zij het licht in het midden des te 
sterker uitkomen. Hun blik is gericht op wat er zich in het 
licht afspeelt. Jozef en Maria die vol verwondering 
opkijken naar Simeon en het kind dat hij in zijn handen 
heeft genomen. Simeon ziet en weet wat hij in zijn armen 
draagt. Zien en weten de anderen dat ook? Vooraan op 
het schilderij staat groot uitgetekend de profetes Anna. 
Wij zien haar op de rug waarover toch ook nog wat licht 
strijkt.  Zij strekt haar hand en kijkt naar het kind en 
misschien ook wel in een blik door naar allen die daar 
aanwezig zijn. Alsof zij met kracht zeggen wil: dit is 
waarnaar ik al die jaren dat ik dag en nacht in tempel 
was, heb uitgezien.  
 
Hans Hulst 

Rembrandt: de meester van het licht 
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Graag laten we als pioniersteam 
van ons horen. Wat is dat ook 
weer, een pioniersteam? Wij zijn 
een groep mensen die 
experimenteert om nieuwe vormen 
te vinden die jonge mensen (tot 
ongeveer 45 jaar) aanspreken om 
anderen te ontmoeten rondom 
geloof, zingeving en spiritualiteit. 

Voor mensen die iets anders zoeken dan het huidige 
aanbod van kerken. 
 
Een naam: De Vuurplaats 
We hebben een naam gevonden: De Vuurplaats. Dit 
roept bij ons allerlei associaties op. Een vuurtje is 
gezellig, mensen komen er graag samen, je kunt je er 
warmen, in de vlammen staren brengt je gedachten tot 
rust, je moet wel af en toe wat hout toevoegen om het 
vuurtje brandend te houden, het gaat niet vanzelf. Vuur is 
ook een symbool van de Geest van God, en daarmee 
van bezieling en inspiratie. Een vuurplaats is overal waar 
je samenkomt rondom het vuur. Dat kan De Drie Ranken 
zijn of elders, binnen en buiten, voor kinderen, jongeren 
en/of volwassenen. In een volgende Drieklank laten we 
ons graag zien met een eigen website en logo. Daar 
wordt nu hard aan gewerkt. 
 
Boeiende gesprekken 
In een eerdere Drieklank vertelden we over gesprekken 
die we voeren met de doelgroep. Dat levert mooie 
contacten op en veel zinvolle informatie om te komen tot 
passende activiteiten. Maar het is niet alleen een middel 
om te horen wat jonge mensen bezighoudt in het 
dagelijks leven en wat van belang is als het gaat om 
geloof, zingeving en spiritualiteit. Het is ook op zichzelf 
een rijke ontmoeting. Daarom gaan we er gewoon mee 
door. We blijven mensen benaderen voor een gesprek, 
maar natuurlijk mag je ook zelf aangeven, dat je in 
gesprek wilt!  
 
Het Open Vuur elke woensdagavond van 19.30 – 
20.00 uur in De Drie Ranken 
Iedere woensdagavond is er Het Open Vuur: een half uur 
waarin je even niets hoeft. Een half uur zonder 
smartphone en verplichtingen, om los te komen van de 
drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf. Met 
iedere week een ander thema, waarbij we putten uit 
diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Er is 
rustige muziek vooraf en naderhand, er is luistermuziek, 
er zijn wat beelden die korte teksten ondersteunen. En er 
is vooral veel stilte, zoals een wat langere stilte van 7-10 
minuten. Een adempauze midden in de week! Naderhand 

ben je van harte welkom om nog wat te blijven drinken bij 
de bar. Geen kosten, vrijwillige bijdrage is welkom. 
 
Nog even over de leeftijd… 
Er is allerlei aanbod onder het dak van De Drie Ranken 
voor alle leeftijden! De ervaring leert, dat jonge mensen 
(net als oudere trouwens) behoefte hebben aan 
leeftijdsgenoten om elkaar te ontmoeten. En omdat 
jongere generaties bij activiteiten in de minderheid zijn, is 
het nodig voor deze leeftijdsgroep een eigen aanbod te 
doen. Vandaar. 
 
Info en contact: devuurplaatsapeldoorn@gmail.com of 
app naar Gertrudeke van der Maas: 06-53207778. Zie 
ook: www.3ranken.nl/hetopenvuur/ 

Nieuw: pioniersteam De Vuurplaats 

Foto: Mirjam Nieuwenhuizen 
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Introductie heeft Charlotte Glorie nauwelijks nodig. 
Velen zullen haar kennen als klein-kunstenares (en 
van) pur sang. Vanaf haar geboorte is ze blind. Wat 
zou ‘licht’ voor haar betekenen? Ik ging het bij haar 
thuis vragen. 
 
‘Het is niet zo dat ik helemaal geen verschil zie tussen 
licht en donker,’ zegt Charlotte als we met thee en koffie 
tussen ons in bij de tafel zitten. ‘Als er een groot contrast 
is, bijvoorbeeld een flits van een fototoestel, dan merk ik 
dat wel. Maar dat het buiten langzaam donker wordt, dat 
zie ik niet en heb dan ook niet de behoefte om lampen 
aan te doen. Toen ik bij de Kindertelefoon werkte heb ik 
weleens iemand onbedoeld erg laten schrikken toen 
degene die na mij kwam werken dacht dat er niemand 
was en plotseling mij zag zitten toen ze het licht aan 
deed. Toch is er ook nog een verschil met bijvoorbeeld 
een van mijn broers, die helemaal geen onderscheid 
merkt tussen licht en donker. Hij laat altijd de gordijnen 
dicht, maar als ik bij hem ben dan vind ik het toch prettig 
om ze open te doen en te weten waar het raam is. Ik kan 
ook genieten van de zon, de ultieme lichtbron, maar dan 
vooral om de warmte. Ik vind het heerlijk om met m’n 
gezicht richting zon te zitten.’ 
 
Als ziende is het voor mij niet voor te stellen hoe het is 
om altijd in het donker te zijn. Licht is voor mij zo 
functioneel. Charlotte reageert: ‘Voor mij is licht niet echt 
functioneel. Het verbaast me wel eens hoe belangrijk licht 
is voor ziende mensen. Ik heb wel eens meegemaakt dat 
ergens het licht uitviel en dat mensen bijna in paniek 
raakten. Licht betekent blijkbaar voor zienden ook 

veiligheid, openheid en gezelligheid. Een aantal jaren 
geleden heb ik in een restaurant ‘dineren in het donker’ 
georganiseerd. Gasten werden na binnenkomst begeleid 
naar hun tafels en moesten op de tast eten en drinken. Ik 
merkte dat mensen bij voorbeeld harder gingen praten 
omdat ze geen idee hadden van de ruimte waar ze zich 
in bevonden. Ik heb toen ervaren dat licht voor verbinding 
zorgt. In het donker voelt men zich als het ware op een 
eiland. Zelfs op het toilet, zo’n beperkte ruimte, vinden 
mensen, heb ik gehoord, het vervelend als er geen licht 
is. Iets dat ik me maar moeilijk kan voorstellen. Voor mij 
heeft ‘licht’ meer een symbolische betekenis. Zeker rond 
Kerstmis, als we vieren dat Jezus geboren is, het ‘licht 
der wereld’ wordt hij genoemd. Daar heb ik zeker een 
gevoel bij. Dat we ook als mensen dat ‘licht’ mogen zijn. 
Troost bieden, 
er zijn voor de 
ander. Op die 
manier ervaar ik 
‘licht’ als iets 
heel kostbaars.’ 
 
Ik besef ineens 
dat Charlotte mij 
als ziende meer 
kan vertellen 
over de 
betekenis van 
‘licht’ dan waar 
ik mezelf van 
bewust ben. 
Een ‘eyeopener’ 
waar we beiden 
om kunnen 
lachen. 
‘Natuurlijk vind 
ik het wel eens 
jammer dat ik bij 
voorbeeld de 
zonsopgang of 
de maan en de 
sterren niet kan 
zien,’ gaat 
Charlotte 
verder. ‘Laatst 
was ik in Berlijn, 
bij een 
lichtjestour, er 
werd wel veel 
verteld over wat er te zien was, maar ik kan me dan toch 
geen voorstelling maken van wat kleuren zijn en hoe 
mensen daarvan kunnen genieten. Anderzijds heb ik ook 
ervaren hoe lastig het is om licht helemaal uit te bannen. 
Misschien herinner je nog dat we als Pur Sang een keer 
een viering hadden waarin ik vertelde dat we een 
volkomen donkere ruimte wilde hebben. Maar wat bleek? 
De minuscule lichtjes van mijn keyboard moesten worden 
afgeplakt om die totale duisternis te realiseren. Lichtjes 
die normaal niet opvielen, waren nu heel zichtbaar. Dat 
liet ook zien dat kleine lichtjes een groot effect kunnen 
hebben, wat je ook weer symbolisch kan opvatten in 
relatie tot ons mensen. Alles is dus relatief,’ besluit 
Charlotte ons prettige gesprek. 
 
Willem Olierook 

Charlotte: Licht geeft verbinding 

GEEF OM ELKAAR 

In de periode van 18 januari tot en met 1 februari 2020 
wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans weer gehouden. 
 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is 
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot 
bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede 
te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar 
behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten, en 
wordt gezien. We steunen elkaar op belangrijke 
momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar 
op een normale doordeweekse dag. 
 
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Maar dat 
centrale punt op belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, 
de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, 
personeelskosten, pastorale en diaconale projecten. Het 
zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open 
te houden, en u en vele anderen welkom te heten. 

 
Daarom is er de actie Kerkbalans. Voor de 
inkomsten zijn we voor het grootste deel 
afhankelijk van de toezeggingen van actie 
Kerkbalans en eventuele aanvullende giften 
en/of legaten. Actie Kerkbalans 2019 heeft 
op dit moment een bedrag van €260.000,-  

opgebracht. Uw toezegging blijft uiteraard geheel vrijwillig 
en naar eigen draagkracht. Tot slot willen wij u erop 
wijzen dat uw bijdrage aan de kerk fiscaal aftrekbaar is. 
In de folder die u begin januari ontvangt, leest u meer 
over het belang van deze actie. 
De kerkrentmeesters. 



 
  

Ma 2 december 

 
Rademakersdonk 

718 

  
Di 3 december 

 
Vedelaarshoeve 

17 

  
Wo 4 december 

 
Twijndersdonk 

128 

  
Do 5 december

 
Zadelmakersdonk 

330 

  
Vr 6 december 

 
Ploegersdonk 

208 
  

Ma 9 december 

 
Krijgsmansveld 

120 

  
Di 10 december 

 
Rietdekkersdreef 

621 

  
Wo 11 december 

 
Landmetersveld 

109 

  
Do 12 december 

 
Looiersdreef 

805 

  
Vr 13 december 

 
Biezematen 

23 
  

Ma 16 december 

 
Rederijkershoeve 

101 

  
Di 17 december 

 
Scheerdersdonk 

209 

  
Wo 18 december 

 
Klokkengieters- 

hoeve 105 

  
Do 19 december 

 
Waagmeesters- 

hoeve 405 

  
Vr 20 december 

 
Pottenbakkersdonk 

7 
  

Ma 23 december 

 
Tichelaarsdonk 

128 

  
Di 24 december 

 
Smeltersdonk 

4 

  
  

  

ZALIG KERSTMIS 

Levende adventskalender 
 

Op alle doordeweekse dagen van de advent gaat er ergens in De Maten een deur open. U  
bent tussen 10.00 uur en 11.30 uur welkom op onderstaande adressen voor een kopje  

koffie of thee. 
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Woensdagmorgen 25 september 2019. Om 07.30 uur 
vertrok er een groepje van dertien mensen  uit De 
Drie Ranken naar Jorwerd in Friesland om daar deel  
te nemen aan de “kleaster kuier”. Een van de 
deelnemers was Gees van der Plas. Met haar had ik 
een gesprek.   

 
Ik heb mij van tevoren niet uitgebreid 
over het programma van deze 
morgen laten informeren. Ik wilde er 
blanco aan beginnen. Teveel 
informatie vooraf kon een open 
beleving van deze dag  alleen maar 
in de weg zitten. De kleaster-pastor 
van die dag begroette ons aan de 
open deur van de kerk in Jorwerd. 
Binnen zochten wij een plaatsje in 
het koorgedeelte van deze oude 
middeleeuwse kerk. Het was druk 
die morgen. Mensen van overal 
vandaan, zelfs uit Duitsland. 
Ondanks dat je elkaar niet kende, 
voelde je je toch verbonden met 
elkaar. 
 

Om 09.30 uur begon het morgengebed. Er werden 
liederen gezongen en uit het evangelie van Lukas werd 
het verhaal gelezen van de rijke man en de arme 
Lazarus. Over alles wat er gebeurde en werd gedaan, lag 
een sfeer van stilte.  

Tijdens de koffie daarna werden we uitgenodigd een 
kring te vormen en om de beurt onze naam en 
woonplaats te noemen en in een woord te vertellen wat 
we het goede in ons leven vonden. De meesten 
noemden hun gezin en de mensen direct om hen heen. 
 
Gelukkig was het droog toen we eenmaal buiten stonden 
om aan de wandeling te beginnen. De eerste twintig 
minuten liepen we in stilte. Zo konden we onze zintuigen 
openen voor de omgeving, voelden we de wind en het 
uitgestrekte vlakke land, ervoeren we de aanwezigheid 
van de koeien en de paarden. Door je heel bewust te 
richten op wat je omgaf, raakte je hoofd als vanzelf leeg 

van alles wat je anders zoal bezig houdt en onrustig 
maakt.  
 
Na deze eerste twintig minuten stonden we op een teken 
van de kleaster-pastor stil. Ons werd toen het volgende 
voorgelegd: er is tussen de rijke man en de arme Lazarus 
een kloof. Welke kloof ervaar jij in je leven en hoe zou je 
deze willen overbruggen? Over deze vraag dachten we in 
stilte na tijdens de volgende twintig minuten van onze 
wandeling. Zo verschoof onze aandacht zich van onze 
omgeving naar onszelf. 

Na deze twintig minuten stonden we stil op het punt 
waarvandaan je de boerderij kunt zien die verbouwd 
wordt tot klooster waar in de toekomst twaalf tijdelijke 
bewoners zullen zijn gehuisvest en ruimte is voor twaalf 
gasten. We zochten daar een maatje om al lopend elkaar 
deelgenoot te maken van wat er in ons tijdens de stilte 
was omgegaan. Geen discussie, maar enkel luisteren 
naar elkaar en soms iets vragen ter verduidelijking. Het 
deed mij goed hoe open je dan kunt zijn en hoeveel 
ruimte je elkaar geeft om te vertellen wat je bezig houdt. 
Terug in de kerk was er tijdens de gezamenlijke lunch 
nog even gelegenheid elkaar in de grote kring te vertellen 
hoe je de morgen ervaren had.  

Op deze dag terugziende vertelde Gees aan het slot van 
ons gesprek dat deze morgen in Jorwerd haar nog 
steeds bezig houdt. Het was een goede en mooie 
ervaring. Ze zou er nog wel eens heen willen. De 
kleastergemeenschap van Jorwerd heeft zij ervaren als 
een warme plek die de sfeer van spiritualiteit ademt, waar 
het ruime platte land en de wind die waait je meenemen 
naar een diepe ervaring van stilte, bezinning en 
verbondenheid met de natuur, met de mensen om je 
heen en met jezelf.   
 
Hans Hulst 

De kleaster kuier in Jorwerd 
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Kinderdienst 
Elke zondagmorgen is er een mooi en 
leuk programma voor de kinderen van de 
basisschool. Aan het begin van de viering 
is er aandacht voor de kinderen in de 
kerkzaal. Dan gaan zij met het licht van 
God op weg naar hun eigen ruimte. Daar 
vertelt de leiding het verhaal en de 
kinderen gaan er actief of creatief mee 
aan de slag. Er is een afsluiting met 
gebed, waarbij kinderen een kaarsje 

kunnen branden. Met elkaar sluiten de kinderen af. De 
ouders komen hen na de viering ophalen.  
 
Na de verbouwing zit de Kinderdienst in de gloednieuwe 
jeugdruimte. Fijn om weer zo’n eigen plek te hebben! 
Kom jij ook? In de wintertijd beginnen we elke week om 
10.00 uur. Voor kinderen tot 4 jaar is er elke week oppas. 
Elke vierde zondag van de maand is er geen 
Kinderdienst, maar LichtBoot. Zie hieronder. Voor 
vragen: kinderdienst@3ranken.nl  
 
Kinderkerk de LichtBoot 
Elke vierde zondag van de maand is er kinderkerk de 
LichtBoot. Een heel uur lang een kinderviering speciaal 
voor de kinderen van de basisschool. Met liedjes en een 
bijbelverhaal dat wordt verteld of uitgespeeld, in een 
actief en creatief programma. Bij de afsluiting worden we 
stil en bidden we rondom de kaarsjes. Daarna is er altijd 
iets te drinken met wat lekkers erbij. Kom jij ook? In de 
wintertijd beginnen we om 10.00 uur. Welkom vanaf 9.45 
uur om te spelen of lees je liever een Donald Duck? Die 
zijn er ook genoeg! Voor vragen: delichtboot@3ranken.nl 
 
Namens de kapitein en de matrozen van de LichtBoot,  
Lex Arends 

 

Meedoen bij de Kinderdienst of de LichtBoot? 
Nieuwe leiding is altijd welkom, zowel bij de Kinderdienst 
als de LichtBoot. Er is een leuke sfeer onderling. Er is 
een heldere programma-opzet en tegelijk is er ruimte 
voor jouw eigen inbreng. Je kunt aangeven wat je fijn 
vindt om te doen en als je wilt word je geholpen met leren 
vertellen of je kwaliteiten voor een groep te ontdekken. 
Voor info: lexarends@hotmail.com

‘Geef Licht!’ is het thema in de tijd van Advent met de 
afsluiting op Kerstmorgen. 
De profeet Micha kon flink te keer gaan tegen de 
mensen. Hij vond dat ze beter naar God moesten 
luisteren en laten zien in hun dagelijks leven, dat ze van 
God hielden. Met de kinderen staan we elke week stil bij 
een vraag of opdracht van Micha: Wat kan ik geven? Wat 
is dat, recht doen? Hoe ben je trouw? Eenvoudig, wat is 
dat eigenlijk? Op Kerstmorgen sluiten we af met een 
feestelijke viering. We beginnen in de grote kerkzaal met 
alle mensen samen en gaan daarna naar onze eigen 
ruimte voor feestelijke Kerstviering.  

Kinderdienst / Kinderkerk Advent en Kerst met de kinderen 

Dopen 

Doopduifjesavond. 
Deze is op donderdag 6 februari om 20.00 uur in De Drie 
Ranken. Alle ouders waarvan de doopduifjes een jaar in 
De Drie Ranken staan, krijgen een uitnodiging voor deze 
avond. 
 
Indelingen van de doopvieringen 2019/2020. 
Tijdens de verbouwing van De Drie Ranken, hadden we 
een aparte doopviering ’s middags. Bij de evaluatie van 
deze vieringen bleek dat er verschillende ouders waren 
die dit als zeer prettig hebben ervaren. Daarom is 
besloten, dat er 1 keer per jaar, een doopviering is na de 
gewone dienst. Dit is dan een officiële doopviering, waar 
iedereen bij mag zijn. Dit jaar zal dat zondag 17 mei om 
11.30 uur zijn. 

Doopteam: doopteam@3ranken.nl 
Josien Wassink, Siebe Schotsman, Judith Lukassen, Ine 
Kienstra en Joke Willemsen 
 

Viering Voorganger Doopteam Voorbereidings 
avonden 

9  febr 2020 Gertrudeke Ine en Judith 22-1 en 30-1 

17 mei 2020  
(11.30u) 

Ad Siebe en Josien 22-4 en 7-5 

5 juli 2020 Gertrudeke Joke en Siebe 17-6 en 25-6 

4 okt 2020 Gertrudeke Ine en Siebe 16-9 en 24-9 
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Het einde van het verbouwen en vernieuwen van De 
Drie Ranken komt in zicht. Wat oorspronkelijk zo’n 
negen maanden zou duren, heeft uiteindelijk ruim 
anderhalf jaar in beslag genomen. Over dit hele 
vernieuwbouwproces komt volgend jaar een 
fotoboek uit. 
 
Sneak preview 
Geduld en aanpassingsvermogen, dat hadden de 
mensen van De Drie Ranken wel nodig tijdens het 
bouwproces. Veel onvoorziene zaken zorgden voor 
vertraging of voor complicaties die moesten worden 
opgelost. Maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers en 
niet te vergeten de mannen van het Projectbureau 
hebben we straks een resultaat dat er wezen mag! Hans 
Jacobs heeft het hele proces van sloop tot en met de 
inrichting vastgelegd in talloze foto’s. De pr- en 
communicatiecommissie is bezig om hier een mooie 
selectie uit te halen voor een fotoboek dat volgend jaar 
rond de officiële opening van het kerkgebouw zal 
verschijnen. In Drieklank geven we alvast een ‘sneak 
preview’. 

De plannen voor de verhuizing van alle spullen uit het oude 
gebouw worden gemaakt. De leiding van de verhuisploeg 
bespreekt met de voorzitters van de Beheercommissie wat er 
tijdelijk in de Eglantier wordt opgeslagen en wat er naar de 
kleine kerkzaal gaat. 

 
Han Brinkhuis is 
als voorzitter van 
het Projectbureau 
regelmatig 
aanwezig op de 
bouwplaats. Hier 
wijst hij naar het 
raam met daarin 
de prachtige 
verbeelding van 
‘Geloof, Hoop & 
Liefde’. Ook in de 
nieuwe situatie 
blijft het een 
sieraad in ons 
kerkgebouw. 
 
 
 
 
 
 

‘Om 11 uur werden we gebeld dat er naar het nieuwe gebouw 
verhuisd kon (lees: moest) worden! Een uur later hadden we 
crisisberaad bij 30 graden. We hebben toen een aantal mensen 
gebeld en ’s middags zijn we al begonnen. Weg mooie planning 
om dit in drie à vier weken te gaan doen…’ 

Verhuizers: ‘Op een vleugel moet je zuinig zijn, dus niet rollen 
over ongelijke stenen. Met gebruik van de platen was deze klus 
in een minuut of twintig geklaard. Dat viel ons niet tegen.’ 

 
Er werd druk 
gedelibereerd of 
de vleugel wel 
door de 
schuifdeuren zou 
kunnen... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst fotoboekje voor de inrichting 
Het fotoboekje is straks voor iedere belangstellende te 
koop. Een deel van de verkoopprijs is bestemd voor de 
inrichting van de kerk. We houden u op de hoogte over 
verschijningsdatum en prijs. 
 
Willem Olierook en Karen van Lente 

Het vernieuwbouwproces in beeld gebracht 
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Opeens, en volgens sommigen uit het niets, was daar 
op zondag 13 oktober een andersoortige viering. Een 
M&M viering. Muziek en Meditatie. Velen zeer 
enthousiast, maar sommigen ook  gereserveerd en 
zelfs uitgesproken negatief. Vanwaar opeens deze 
viering? 
 
We moeten even terug in de tijd. Ruim twee jaar geleden 
zijn in de geloofsgemeenschap gesprekken gevoerd over 
onze kerk en de toekomst. Kerk 2030 heette dat. 
Iedereen werd uitgenodigd om daarover mee te praten. 
Velen deden dat ook. Daar ging het ook over vieringen. 
Wat zoeken we daar, wat missen we daar?  Daar 
kwamen veel dingen naar voren. Was iedereen het met 
elkaar eens? Nee, integendeel. De wensen gaan vele 
kanten op. Van terug naar hoe het ooit was, tot aan 
volslagen anders dan nu. Ga daar dus maar aan staan. 
Voor iedereen goed, doe je het nooit. Maar niets doen, is 
ook geen optie. Althans dat vinden wij. Een groepje van 
vier ging aan de slag met de dingen die genoemd waren: 
Elianne Vis, Mariska Litjes, Harro Vons en Ad Wijlhuizen. 
 
Eind januari 2018 werd op een wijkavond het volgende 
als schets gepresenteerd: 
 
Nieuwe viering 

• Op vast moment in de maand (2e zondag?), volgens 
een vaste structuur, met een meditatief karakter, met 
nadruk op Muziek, Stilte, Rituelen. 

• Ontmoeting voor en na de viering  
 
Viering zelf 

• Tegenhanger Open Kring Viering: meer verstilling, 
minder interactie 

• Per viering 1 koor of muzikant, wel afwisseling in 
genres 

• Rituelen om verbondenheid te ervaren 

• Mensen verlaten op eigen moment de viering 

• Ontmoeting zowel voor als na de viering 
 
Organisatie 

• Vaste structuur: nadruk op inhoud bij de voorbereiding 

• Vast moment in de maand: duidelijkheid 

• Blijven leren en verbeteren. 
 
En hieruit groeide dus het concept van de M&M viering. 
Het was van meet af aan duidelijk dat we moesten 
wachten tot de grote kerkzaal bruikbaar was.  
 
Hoe nu verder? Een eerste viering heeft plaats 
gevonden. In februari en mei komen er nog twee.  Met 
hele andere koren, en dus met een andere beleving. 
Daarna gaan we kijken of en hoe we met deze vorm 
verder willen. Dat hangt ook af van de reacties die nog 
komen. Ik stel me voor dat we na de derde viering in mei 
daar nog eens op terugkomen bij de geloofs-
gemeenschap. Tot dan willen we het een kans geven. 
Dus ook in februari en mei: koormuziek, meditatieve 
teksten en een ‘heilige chaos’ waarin brood wordt 
gedeeld, een kaarsje kan worden aangestoken en een 
zegen ontvangen kan worden.  
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Ad Wijlhuizen

Tijdens de advent 
en op weg naar 
Kerstmis lezen we 
in de kerk uit het 
kleine 
profetenboekje 
Micha. Geen hele 
hoofdstukken, 
maar slechts één 
vers. Dit:  
“Er is jou, mens, 
gezegd wat goed 
is,  
je weet wat de 
Heer van je wil: 
niets anders dan 
recht te doen, 
trouw te 
betrachten en 
nederig de weg te 
gaan van je God.”   
(Micha 6: 8) 
 
Dat is zo’n 
bijbelvers, waard 
om eens langer bij 
stil te staan. En 
dat gaan we dan 
ook doen: vier 
zondagen lang.  
 
Hieronder vind je de thema’s per zondag: 
1 december  Wat heb je (de Heer) te bieden? 
8 december  Recht doen, niets anders 
15 december Wees trouw 
22 december Eenvoudig de weg 
 
Kerstmorgen lezen we dan die andere bekende woorden 
van Micha, uit hoofdstuk 5: “Uit jou Bethlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt 
iemand voort die voor mij over Israël zal heersen…en hij 
brengt vrede” (5: 1,4).  
 
Micha, zijn naam is een afkorting van Micha’el, letterlijk: 
‘Wie is als God’. Als er een vraagteken achter de naam 
zou staan, zou ik antwoorden: Jezus. Die is ‘als God’ 
belijdt de kerk. Maar soms is dat ook zomaar een mens 
in je buurt, uit je verleden, in je toekomst. Iemand ‘als 
God’. Dan is die ander (en ja, zowaar, je bent het soms 
zelf!) als een lens, waar Dag Hammerskjöld over schrijft:  
 
‘We hebben het licht niet, we zijn het niet: maar de kunst 
is om in de lichtstroom te gaan staan en het door te laten: 
Je bent niet de olie, niet de lucht - slechts het 
verbrandingspunt, het brandpunt, waar het licht geboren 
wordt. Je bent slechts de lens in de lichtstroom. Je kunt 
ontvangen, geven en bezitten, slechts zoals deze (lens) 
het licht.’ 
 
Zo gaan we met Micha op pad naar de geboorte van 
Jezus, waarvan de kerk zegt: Hij was het licht der wereld. 
En die zelf zei: jullie zijn het licht. Geef licht! 
 
Ad Wijlhuizen 

Viering? Advent 2019: GEEF LICHT! 



 Drieklank: 13 

 

 

Na het grote succes van vorig jaar is er dit jaar opnieuw 
een kerstwandeltocht in De Maten. Dit jaar is de tocht op 
zaterdag 21 december van 17.00 tot 19.30 uur. Iedereen 
is daarbij welkom. We maken een tocht vanuit het 
vernieuwde kerkcentrum De Drie Ranken over de 
Eglantier, langs de Matenhof, via het Matenpark naar 
Don Bosco.  
 
De ontvangst is in de hal van De Drie Ranken. Daar 
waan je je in vroeger tijden, lopend tussen Romeinse 
soldaten. Net als Jozef en Maria moet je je inschrijven. 
Zo wordt je ingedeeld in een groepje om de wandeling te 
maken, onder leiding van een gids. Elke vijf minuten 
vertrekt er een groep. Onderweg ontmoet je de herders, 
de wijzen, koning Herodes en nog veel meer. Een engel 
brengt je bij de kerststal, waar je de pasgeboren Jezus 
zult vinden.  
 
Net als vorig jaar wordt deze Kerstwandeltocht 
georganiseerd vanuit een samenwerking van De Drie 
Ranken, Don Bosco, Stimenz en de bewonerscommissie 
Warenargaarde. In de weekbrief en op de website komt 
nadere informatie. 

Meehelpen met de kerstwandeltocht? 
Net als vorig jaar hopen we op een grote groep 
vrijwilligers die mee wil doen om de Kerstwandeltocht te 
organiseren. Er zijn heel veel mogelijkheden: helpen bij 
opbouw overdag en afbouw naderhand, catering, hand- 
en spandiensten, logistiek, helpen bij de kleding, kleding 
maken, toneelspel, als gids een groep begeleiden op de 
wandeltocht, muziek maken, zingen.  
 
En natuurlijk zoeken we ook een baby, die de hoofdrol 
van Jezus kan ‘spelen’ – samen met een moeder Maria 
en/of vader Jozef. Deze afsluitende scene van de 
wandeltocht is binnen en dus verwarmd. Omdat het spel 
meerdere uren duurt, zoeken we meerdere stellen met 
een baby.  
 
Stuur een mailtje naar gertrudeke@vandermaaszz.nl en 
geef door wat jij graag zou willen doen. 

Kerst is een feest van hoop, van stralend licht in het 
donker. Van een engel met goed nieuws. En een feest 
van samenzijn, van zachte krachten. Een moment om het 
zachte in jezelf op te zoeken, te koesteren en ruimte te 
geven. 
 
Als we met een groep deze 
Kerstnachtviering voorbereiden, 
staan we stil bij de vraag wat Kerst 
voor onszelf betekent. Hoe beleef 
jij die engel, die goed nieuws 
brengt? Ken je zo’n engel ook in je 
eigen leven? Een engel hoeft niet 
altijd vleugels te hebben!  
 
De wereld waarin we leven kan 
mensen-van-het-Licht-, wat 
engelen zijn, goed gebruiken. Veel 
mensen verlangen naar goed 
nieuws: naar iets dat hoop geeft 
voor je eigen leven, voor onze 
wereld. 
 
We vieren de geboorte van Jezus, 
Gods Lichtbrenger in deze wereld. 
Fijn dat we weer Kerstnacht kunnen vieren in onze 
vernieuwde kerk! Vertrouwd is dat we met elkaar veel 
zullen zingen en ook genieten van themakoor Pur Sang. 
 
Gertrudeke van der Maas 

Kerstwandeltocht 21 dec 17.00-19.30 uur Kerstnacht 24 dec 21.00 uur 

Kerstherberg  

De Maten: 2e Kerstdag, do 26 dec: 11.00 - 15.00 uur. 
In Ontmoetingsplek ‘de druif’ is onze ‘huiskamer’ in ons 
nieuwe gebouw tegen Kerst weer sfeervol ingericht. De 
kerstboom, de kerststal en de kerstster zijn gewoon 
meeverhuisd. Iedereen die om welke reden dan ook, niet 
thuis Kerstmis kan of wil vieren is van harte welkom in de 
Kerstherberg. Elkaar ontmoeten, een luisterend oor, 
gezelligheid, koffie met wat lekkers, samen wat eten en 
dat alles in een ongedwongen, prettige en vredige sfeer. 
Samen met  anderen het feest van licht en warmte 
vieren. Er wordt naar u uitgekeken. Nadere informatie: 
Anneke Sijtsma, secr. de druif, tel. 541 28 24, 
kerstherberg@3ranken.nl. 

 
Apeldoorn Centrum: Kerstavond, di 24 dec: 17.00  -  
19.30 uur, 1e Kerstdag, wo 25 dec: 13.00 - 16.00 uur 
en 2e Kerstdag, do 26 dec: 13.30 - 16.00 uur.  In ‘De 
Herberg’ Deventerstraat 40, ingang Griftstraat. 
 
De organisatie van beide Kerstherbergen draait 
helemaal op vrijwilligers en giften. Wilt u uw steentje 
bijdragen aan het slagen van de Kerstherbergen? Dat 
kan! Uw gift is welkom op rekening NL 94 INGB 0002 
0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, 
Apeldoorn. Bij voorbaat dank! 
 

Kerstmarkt  
14 december 10-16 uur 

 

Kerkcentrum De Drie Ranken 
Ingang Violierenplein 

 
kerststukken, cadeautjes, kaarten, kaarsen 

verloting, koek, wafels en ander lekkers! 
 

Info: 055-5412824,  
kerstmarkt@3ranken.nl  
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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 2

e
 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 
dec, 13 jan en 10 feb van 09.30-11.30 uur.  

 
Gebedsgroep. 
Elke 2

e
 maandag van de maand 

beurtelings bij een deelnemer thuis. Info: 
Janny Kamphuis tel 5413 257 of Riet 
Vink tel 5410 607. Ma 9 dec, 13 jan en 
10 feb om 13.30 uur. 
 

Bijbelkring ‘Koffie met zin’  
In de ontspanningsruimte op de begane grond van 
gebouw Gildehove, Snijdersplaats 110. Elke 2

e
 dinsdag 

van de maand van 10.00 - 11.30 uur, de koffie staat al 
eerder klaar. Kosten: 2 kopjes € 1,- verder geen kosten.  
Onder leiding van Lia Benschop. U bent van harte 
welkom: di 10 dec, 14 jan en 11 feb. Vragen: M. 
Engelaar, tel. 542 7185. 
 
Amnesty International 
Iedere 3

e
 zondag van de maand na de viering in De Drie 

Ranken gelegenheid om brieven te ondertekenen. Zo 17 
nov, 15 dec en 19 jan. 
 
Reparatie Café 
Elke 3

e
 dinsdagochtend van de maand. Meer info: 

www.3ranken.nl/reparatie-cafe Di 19 nov, 17 dec en 21 
jan van 09.30-11.30 uur. Vragen: 
reparatiecafé@3ranken.nl 

  
VONC: Met wijd open ogen 
Wo 20 nov 20.00 uur. Met wijd open ogen, 
kunst als spiegel van de ziel. Deze avond 
ontmoeten we Ton van de Kraats. Hij toont 
ons schilderijen en keramiek. We kunnen 
van gedachten wisselen over de waarde en 
de functie ervan en het belang voor ons 
dagelijks leven. Zie ook het artikel in de 
vorige Drieklank. 
 
VONC: Sacrale Dans 
Do 21 nov en 19 dec: 19.45 – 21.00 uur, olv 
Els Lagerweij. 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  
 

VONC: Meditatie 
Op woensdag 27 nov, 11 dec, 8 en 22 jan is er een 
meditatie-avond. Deze 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 

OASE-Schildergroep. 
We schilderen en tekenen of maken collages naar 
aanleiding van een gedicht of tekst. Voor iedereen die 
van schilderen houdt komen we iedere 2e woensdag van 
de maand bij elkaar. Van 9.30 tot 11.30. Wo 11 dec, 8 
jan en 12 feb 2020. Info: Annet Smorenburg tel. 5332 
298 of oaseschilderen@3ranken.nl 

 
Oud IJzeractie. 
Za 14 dec staat de container van Van Gerrevink, tussen 
09.00 - 13.00 uur weer bij De Drie Ranken. 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 

Wie wat wanneer 

VONC: 'Muziek uit de hemel' 
 
'Muziek uit de hemel', Toen de heerser van Kiev, 
vorst Vladimir, in 988 overwoog om Christen te 
worden, had hij hoorders naar Constantinopel 
gestuurd om daar in de Aya Sophia een dienst mee te 
maken. Ze kwamen enthousiast terug. De viering was 
zo mooi, 'soms wisten we niet of we op aarde of in de 
hemel waren...'  
 
Wo 11 dec, 20.00 uur. 
Muziek uit de 
Russisch, Oekraïens, 
en Fins Orthodoxe 
Kerk. Uit zijn grote CD 
verzameling laat 
dominee Theo Hop uit 
Hillegom de mooiste 
delen horen en geeft 
toelichting in de 
nieuwe kerkzaal van 
'De Drie Ranken'. De 
kerk zal dan sfeervol versierd zijn met iconen en veel 
kaarsen.  
 
Geloven is beleven  
In de westelijke kerktraditie ligt in de vieringen de nadruk 
vooral op het horen van het Woord. Tijdens de muziek-
avonden blijkt dat het in de Oosters Orthodoxe Kerk gaat 
om de beleving. Gezongen wordt in het kerk-slavisch, het 
oude Russisch. Dit is dus nog een echte kerktaal. Wat er 
gezongen en uitgebeeld wordt moet mensen raken. 
Mensen ervaren dit als een ontdekking en verrijking. 
Omdat deze muziekavond in de adventstijd valt zal er 
vooral Oosters Orthodoxe kerstmuziek te horen zijn. Er is 
veel te vertellen over deze andere Christelijke wereld. 
Vreemd is het wel dat we van deze 'Christelijke familie' 
zo weinig afweten... Waarom gaat de deur van de 
iconostase af en toe open; wat betekent dat? Wat 
betekent de wierook; en waarom zijn er zoveel kaarsen? 
Waarom heeft de toren meestal de ui-vorm? … een 
indrukwekkende avond! Bijdrage: € 5,- 

mailto:tvoosterom@outlook.com
http://www.3ranken.nl/reparatie-cafe
mailto:oaseschilderen@3ranken.nl
mailto:oudijzer@3ranken.nl
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Kerstmarkt  
Za 14 dec 10.00 - 16.00 uur. Het is nog onduidelijk 
hoeveel ruimte beschikbaar is in ons nieuwe gebouw.  

Maar als (eigenlijk te) kleine 
organisatiegroep willen we er 
toch voor gaan, want geen 
kerstmarkt houden in De Drie 
Ranken is onbestaanbaar! Hoe 
kan uw huis met kerst gezellig 
zijn zonder kerststuk van onze 
bloemengroep of zonder 
gezellige kaars van Eef? Dus 
wellicht wat kleiner, maar als 
altijd supergezellig!  
 

Nieuwe ideeën en uitbreiding van de werkgroep zijn van 
harte welkom, en noodzakelijk. De creatieve 
handwerkgroep doet mee, maar we hebben meer 
mensen nodig!  Bijv. wie wil de kerstartikelen coördineren 
of de verloting organiseren? Maar dan zijn de ruimtes 
nog niet gevuld. En wie heeft een leuk idee om buiten 
twee kramen te vullen en te bemensen? Neem contact 
op met kerstmarkt@3ranken.nl, tel. 541 28 24. Dan kijken 
we samen wat mogelijk is. Kom in Kerstactie! 

 
De Verwondering:  
Het geheimenis van Kerst 
Voor (groot) ouders en kinderen. Zo 15 dec 
13.30 - 15.00 uur. Op deze derde 
adventzondag wordt het kerstverhaal verteld 
in een kring. Volwassenen en kinderen zijn 
welkom. Laat je verwonderen door het 
verhaal en bedenk wat jij het mooist of het 
belangrijkste vindt. En hoe ga jij aan de slag 
met dit verhaal? Kosten: € 5,- per persoon. 
Voor het eerste kind € 5,-. Voor elk volgend 
kind per gezin € 2,-. Info en opgave: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 

VONC Film: Tous Les Soleils 
Wo 18 dec 19.30 uur Tous Les Soleils is een lichtvoetige 

tragikomedie van schrijver en regisseur 
Philippe Claudel  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.  
 
Seniorenkerstmiddag 22 dec van 16.00–18.30 uur 
De plannen zijn nog niet helemaal rond, maar vast staat 
dat senioren tussen de pakweg 50 - 100 jaar vrijdag 22 
dec van harte welkom zijn op onze Seniorenkerstmiddag. 
Een middag waarop we licht mogen ontvangen en waar 
we aan elkaar het kerstlicht mogen doorgeven. Of u nu 
lid bent van onze geloofsgemeenschap of niet…u bent 
welkom.  
Vanaf begin december liggen er in de hal van De Drie 
Ranken inschrijfformulieren met meer informatie. Ook 
staat er dan een doos voor de aanmeldingsstrookjes, 
want vanwege de voorbereidingen is het prettig als we 
weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Loop 
daarom gerust even binnen voor deze formulieren. De 
kerstmiddag is gratis. Bij de uitgang is er wel een collecte 
ter bestrijding van de onkosten. Wilt u liever niet in het 
donker over straat, dan kunt u naar huis gebracht 
worden. Laat ons dat dan even weten. Na 1 dec kunt u 
meer informatie krijgen en/of u opgeven via 
seniorenkerstfeest@3ranken.nl of telefonisch bij Anneke 
Scherpenzeel, tel. 533 84 55 en Anneke Sijtsma, tel. 541 
28 24. 
 
VONC: Still Mine 
Wo 15 jan 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. 
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... De avond wordt georganiseerd door VONC in 
samenwerking met de werkgroep pastoraat en de 
stichting De 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 via vonc@3ranken.nl wordt op prijs 
gesteld.  

Wie wat wanneer 

Samen Eten Kerstdiner 2019 
Na afwezigheid van een jaar 
houdt de kookgroep Samen 
Eten haar jaarlijkse kerstdiner 
op woensdag 18 december. 
Voor het eerst wordt het 
kerstdiner gegeven in de  
nieuwe ontmoetingsruimte 
 
Ontmoeting en gezelligheid 
Nu de kookgroep gebruik kan maken van de mooie, 
nieuwe keuken, is het weer mogelijk het jaarlijkse 
kerstdiner te organiseren. Zoals u van hen gewend bent, 
proberen de kookvrijwilligers er iets feestelijks van te 
maken. ‘Ontmoeting en gezelligheid voor u in deze 
kerstperiode is onze motivatie om voor u te koken’, aldus 
een van de vrijwilligers. 
 
Praktische informatie 
Het kerstdiner wordt gehouden op woensdagmiddag 18 
december. De inloop is iets vroeger dan gewoonlijk, 
namelijk vanaf 16.30 uur. We gaan om 17.00 uur aan 
tafel. We vragen een bedrag van € 9,- voor het eten, 
inclusief een drankje. Opgeven kan op maandagmiddag 
9 december vanaf 13.00 uur bij Hilly Veenstra, tel 055-
542 05 07. 
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30 jaar na het ontstaan van onze contacten met de 
Kirchgemeinde Rostock-Biestow hebben we het 
Partnerschaft tijdens het bezoek in het Pinksterweekend 
van 7 – 10 juni officieel beëindigd.  
 
Een officieel afscheid, maar voor mij voelt het niet als 
afscheid. Want de vriendschappen die gesloten zijn, de 
vele bezoeken over en weer, het vertrouwen dat we 
elkaar schonken, het is een deel van mijzelf geworden, 
een levenservaring die mij gevormd heeft en die ik met 
me meedraag. 
 
Begin mei 1989 maakte ik met drie andere leden van de 
Matense geloofsgemeenschap voor het eerst de reis 
naar het verre Rostock, gelegen in de DDR. Ver, niet 
alleen letterlijk in kilometers, maar vooral ook in figuurlijke 
zin. Een voor het westen afgesloten land achter het 
“ijzeren gordijn”, een maatschappij, waarin weliswaar 
alles van de wieg tot het graf geregeld was, maar waar 
wantrouwen hoogtij vierde, een kerkelijke gemeenschap 
die op het scherpst van de snede probeerde kerk te zijn 
in een atheïstische samenleving. Vanaf de eerste 
kennismaking klikte het tussen ons. Of we maar zoveel 
mogelijk wilden komen. Van hun kant kon er geen sprake 
zijn van een tegenbezoek, dat was wel duidelijk. Dat wij 
in Apeldoorn aan hen dachten, dat wij voor hen baden, 
dat we wilden luisteren, dat we met hen wilden vieren, 
dat betekende zoveel! Tijdens ons bezoek in mei 1989 
wees niets op mogelijke veranderingen en de groep 
Matenaren die in september een bezoek bracht vertelde 
dat er angst heerste dat het regime alleen maar strenger 
zou worden nu er in Hongarije en Tsjechië iets leek te 
veranderen. 
 
We weten hoe het gegaan is, al in november 1989 viel de 
muur. En we hebben gezien hoe land en samenleving 
veranderden. Na veertig jaar stilstand in een gesloten 
samenleving met een totaal verouderde industrie was de 
overstap naar de westerse, kapitalistische maatschappij 
aan het einde van de 20e eeuw een gigantische. Niet alle 
veranderingen waren positief. Veel werkloosheid (in 
Rostock en omgeving liep die op tot 30%), veel 
onzekerheid over de toekomst. Maar wel vrijheid om te 
zeggen wat je wilt en te gaan waarheen je wilt. 
 
Vaak hebben wij ons afgevraagd wat onze rol kon zijn. 
Keer op keer bleek het bieden van een luisterend oor al 
heel veel. Ook na jaren vertelden oudere gemeenteleden 
ons de vaak indrukwekkende verhalen over hun leven in 
de “ehemalige DDR”.  
 
Terugkijkend naar die 30 jaar denk ik aan de vele 

ontmoetingen, de gesprekken rond thema’s en de 
uitstapjes daar en hier, de vieringen. Maar van alle 
ontmoetingen was voor mij toch wel het meest 
indrukwekkend de herdenking in 1995 van het einde van 
de 2e wereldoorlog, toen 50 jaar geleden. Hoe we daar 
liepen over het terrein van Bergen-Belsen, Nederlanders 
en Duitsers, en hoe we stil stonden bij het monument 
voor Anne Frank. Hoe we op verschillende plekken 
gedichten en teksten lazen, dagboekfragmenten van 
gevangenen en soldaten.  
 
En dan nu het officiële einde van het Partnerschap. 
Weemoedig (toch wel) én vrolijk. Met op zaterdagavond 
een prachtig concert door acht studenten van de Musik 
Hochschule en op zondag een viering met avondmaal, 
afscheidswoorden over en weer en een uitwisseling van 
cadeaus. En na de viering een vrolijk Gemeindefest in de 
pastorietuin met muziek en dans onder aanvoering van 
de groep Eritreeërs, waar de gemeente zich een aantal 
jaren geleden over heeft ontfermd. En tranen… toen het 
afscheid daar was na het gezamenlijke ontbijt op 2e 
Pinksterdag in het Gemeinderaum. Traditiegetrouw 
vormden we een grote kring in de tuin om voor de laatste 
keer ons afscheidslied te zingen, twee zelfs ditmaal: “Ga 
met God en hij zal met je zijn” en “Nu wij uiteengaan 
vragen wij God…. “ en zo wensten wij elkaar “Vaya con 
Dios en à Dieu”. 
 
Ineke van Diffelen 
PS: Velen hebben al aangekondigd bij de officiële opening van 
de vernieuwde De Drie Ranken aanwezig te willen zijn! 

Een afscheid? ...Of toch niet? 

Week van gebed voor de Eenheid 

Deze vindt plaats van 19 t/m 26 januari. Het thema is 
‘Buitengewoon’. Op zondag 12 januari vindt er om 10.00 
uur een tv opname plaats van de ochtenddienst in de 
Julianakerk. Deze wordt de 19e januari door de EO 
uitgezonden, van 8.55-9.45 uur. Bij deze viering zijn 
meerdere wijken en kerken betrokken. Ook vanuit De 
Drie Ranken wordt medewerking verleend.  

Het is ‘s ochtends en ‘s avonds weer donker als je naar 
school, werk, sport, afspraak of terug naar huis fietst. 
Zorg dat je gezien wordt! 

Zet je licht aan! 
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De autodienst, die 
er zondags voor 
zorgt dat ouderen 
en mensen die 
slecht ter been zijn 
de viering kunnen 
bezoeken, is 
dringend op zoek 
naar nieuwe 
chauffeurs. 
 

Ook al gaat u normaliter met de fiets 
of lopend, dan is het misschien 
mogelijk om 1 keer per 4,5 of 6 
weken met de auto te gaan, waarbij u 
iemand meeneemt die anders helaas 
de vieringen niet meer kan bezoeken. 
Eigenlijk een kleine moeite,  maar o 
zo belangrijk! 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u 
contact opnemen met Jaap 
van  Duijne, tel.  06-10882212 of mail 
naar autodienst@3ranken.nl

Twaalf keer per jaar is er elke vierde 
woensdag van de maand van 16.00-
16.45 uur in Berghorst een 
kerkdienst. Deze huisdiensten vallen 
onder de verantwoordelijkheid van 
onze geloofsgemeenschap De Drie 
Ranken. Met ingang van 1 januari 
2020 stopt één van onze drie 
pianisten.  
 
Daarom zoeken we een pianist(e) die 
vier keer paar jaar bij toerbeurt onze 
huisdienst wil begeleiden. Deze 
diensten zijn voor onze 
gemeenteleden die in Berghorst en 
De Matenhof (en omgeving) wonen 
vaak de enige mogelijkheid om 
samen met anderen uit de Bijbel te 
lezen, te bidden en om samen de 
vertrouwde liederen te zingen.   
 
Spreekt dit u aan? Neem contact op 
met Marjan Engelaar, tel. 542 71 85, 
c.j.p.engelaar@kpnmail.nl 
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Adressen 

De Drie Ranken 

Eglantierlaan 202 

7329 AP Apeldoorn 

Tel. 055-5332 539 

www.3ranken.nl 

 

Scribaat: 

Evert Schut, tel. 055-5416 268 

Aldi Bijl, tel. 055-5423 205 

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 

 

Chauffeurs gezocht Pianist(e) gezocht Colofon 

Oliebollenaktie 2019 

We zijn ondertussen weer in onze 
vernieuwbouwde kerk getrokken 
maar er moet nog wel het een en 
ander afgerond worden in en om het 
gebouw. Dat maakt het lastig om dit 
jaar in De Drie Ranken te bakken. 
Vorig jaar hebben we gebruik kunnen 
maken van de loods van Kwekerij 
Menkveld. Dat was een prima locatie.  
 
Ook dit jaar zijn we hier weer van 
harte welkom en daar maken we dan 
ook graag nog een keer gebruik van. 
We willen op maandag de 30ste gaan 
bakken en maandagmiddag en 
dinsdagmorgen verkopen. We 
bakken overdag in twee ploegen. Van 
’s morgens (heel) vroeg met de 
oliebollen tot het begin van de avond 
met de appel- en ananasbeignets.  
 
De opbrengst van de oliebollenactie 
2019 is bestemd voor de inrichting 
van onze nieuwe kerk en we willen 
weer bakken voor de voedselbank. 
 
Aanmelden: 
Zoals je uit bovenstaande hebt 
begrepen kunnen we dit jaar dus 
weer veel hulp gebruiken: ook op 
andere momenten en plaatsen dan 
de vorige jaren. Veel werk kan al 
worden verricht voor de “bakdagen”. 
Doordat we bij kwekerij Menkveld 
gaan bakken hebben we extra 
mensen nodig, die voor het transport 
willen zorgen.  
Wil je meehelpen? Stuur een mailtje 
naar oliebollen@3ranken.nl waarin je 
aangeeft wat je zou willen doen en op 

welk tijdstip. Wij gaan dan vervolgens 
een goede planning maken. 
 
Bestellen: 
Als je oliebollen en appel- en 
ananasbeignets wilt bestellen kan dat 
door gebruik te maken van het in de 
Drieklank bijgevoegde bestel-
formulier. Dit ligt ook naast de 
besteldoos in de hal van De Drie 
Ranken. U kunt ook via de email op 
oliebollen@3ranken.nl uw bestelling 
doorgeven. Geef dan duidelijk uw 
naam aan en hoeveel zakken 
oliebollen, appel- en/of ananas-
beignets u wilt hebben. De prijzen zijn 
dit jaar € 6,- voor een zak met 10 
oliebollen en € 6,- voor een zak met 5 
appelbeignets of ananasbeignets. De 
bestellingen kunnen ingeleverd 
worden tot zondagochtend 29 
december.  
Wij verwachten dat de eerste 
bestellingen klaar staan op maandag 
30 december vanaf ongeveer 15.00 
uur en disdag 31 december vanaf 
8.00 uur. 
 
We hopen er samen weer een 
geslaagde actie van te maken!  
Bert Wolters,  Karel Stolk, Tijs 
Winkels 
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24 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. M. Litjes, Open Kring 
Viering mmv Pur Sang  
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot, kinderkerk 
voor de basisschoolleeftijd 
 
1 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen  
 
8 december 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van de Heer 
10.00 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jr. 
 
15 december 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas 
 
21 december 
17.00 -19.30 uur, Kerstwandeltocht vanuit, door, in en om De 
Drie Ranken. 
 
22 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + mevr. T. Breuer, Open Kring 
Viering 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot, kinderkerk 
voor de basisschoolleeftijd 
 
24 december 
21.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Kerstnachtviering mmv Pur 
Sang 
 
25 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
29 december 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
31 december 
19.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Oudejaarsavondviering 
 
5 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
12 januari 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jr. 
 
19 januari 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas 
17.00 uur, Zangdienst mmv Chr. Mannenkoor’ Looft den Heere’ 
 
26 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + RK voorganger, Open Kring 
Viering, Maaltijd van de Heer, mmv Pur Sang 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot, kinderkerk 
voor de basisschoolleeftijd 
 
2 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
9 februari 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Doopviering 
10.00 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jr.  
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jr. 
 

16 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, M & M viering, mmv Con 
Passione 
17.00 uur, Zangdienst. Koor nog niet bekend. 
 
23 februari 
10.00 uur, ds. .A. Wijlhuizen + RK voorganger, Open Kring 
Viering 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot, kinderkerk 
voor de basisschoolleeftijd  
 
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  
24 november, pastor J. Havekes, RKdienst 
1 december, mevr. I.M. Bossenbroek-Baller, mmv de Joko 
Trees 
8 december, ds. A. Melzer, mmv Good News 
15 december, mevr. M. Visch-de Bruin, mmv Taizé Zanggroep 
22 december, mevr. G. Groenland, RK dienst 
25 december, mevr. M. de Jong 
29 december, mevr. L. Benschop, mmv Margo van der Eng, 
klarinet 
5 januari, mevr. C. Lindner 
12 januari, mevr. M. Visch-de Bruin 
19 januari, mevr. I.M. Bossenbroek-Baller 
26 januari, pastor H. de Jong, RK dienst 
2 februari, mevr. M. de Jong 
9 februari, nog niet bekend 
16 februari, mevr. I.M. Bossenbroek-Baller, Heilig Avondmaal 
23 februari, pastor W. Achtereekte, RK dienst 
   
Groot Schuylenburg, De Voorwaarts 61  
Zondags, aanvang 10.30 uur 
24 november, drs. C. Schouwstra–Dijkman, Herdenkingsdienst, 
mmv gezinscombo Prijs Hem en The 4 of Us 
8 december, dhr. G.J. de Graaf, mmv Dirk Jan Roozeboom 
24 december, 19.30 uur, drs. C. Schouwstra–Dijkman mmv 
gezinscombo Prijs Hem 
25 december, drs. C. Schouwstra–Dijkman 
29 december, dhr. Harm Siebesema 
12 januari 2020, dhr. G.J. de Graaf, mmv Musica Religiosa 
26 januari, Géén dienst 
9 februari, ds. W. Smouter, mmv Chr. Gem. Koor Hosanna 
23 februari, drs. C. Schouwstra-Dijkman 
 
Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 
Huisdienst, Woensdags om 16.00 uur  
Autovervoer mogelijk  voor bewoners van De Matenhof  
27 november, ds. H. J. ten Brinke, Heilig Avondmaal 
18 december, mevr. G. Groenland 
22 januari 2020, dhr. H. Ekenhorst 

Vieringen van 24 november 2019 t/m 23 februari 2020  

Door onvoorziene omstandigheden kunnen vieringen wijzigen.  

Wekelijks is er een viering om 10.00 uur. Er is dan kinderoppas en de kinderdienst.  

Elke 4e zondag is er geen kinderdienst, maar kinderkerk de LichtBoot in de grote jeugdzaal.  

Kerkomroep: Alle vieringen kunt u rechtstreeks of later beluisteren: www.3ranken.nl/preken-en-terugluisteren  

Kerkradio: Iedere 2e zondag is de ochtendviering uit De Drie Ranken om 19.00 uur met een gewone draagbare radio 

te beluisteren via 87,6 MHz op de FM-band in de “ether” of via kanaal 80 van de digitale radio van Ziggo.  






