
Geven om elkaar
Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven. 



AANDACHT VOOR MENSEN:
Welkomstteam
Attenties bij jubilea
Pastorale bezoekteams
Bezoekteam ouderen
Kerst- & Paasmiddag ouderen
Pauze - rond chronisch ziek zijn
Spirit - rond psychisch lijden
Doopteam
Rondom huwelijk
Rouwbegeleiding

DE VERWONDERING
Vertelplek De Verwondering

DE VUURPLAATS
Nieuwe vormen rond geloof, 
zingeving en spiritualiteit voor 
mensen tot 45 jaar
Wekelijks Het Open Vuur

Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en 

oefenen in liefdevol, goed leven, zoals God het 

bedoeld heeft. Daarbij vinden we de belangrijkste 

bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en in 

de persoon van Jezus. Zij geven ons richting voor 

ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld. Voor 

deze manier van geloven hebben we elkaar nodig. 

Daarom vormen we een geloofsgemeenschap.

Geloofstekst

• Iedereen is welkom ongeacht culturele of 

religieuze afkomst, geaardheid, single of samen. 

• Een houding van doorgaande vernieuwing 

is kenmerkend voor ons. We willen op een 

eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen 

die niet vertrouwd zijn met de kerk zich welkom 

voelen.

• Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze 

speciale aandacht.

• Een rechtvaardige samenleving is waar wij ons 

voor inzetten.

• Ons geloofsverhaal willen wij delen met 

anderen.

• Het gesprek over levensvragen en ethische 

kwesties zoeken wij steeds opnieuw.

• Duurzaam leven is voor ons een belangrijk 

aandachtspunt.

Visie

Geven om elkaar – waar het om gaat: Geven om elkaar – hoe we dat doen:
Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.

Missie van De Drie Ranken

“Omdat ik het belangrijk vind dat Gods 
Woord wordt doorverteld! Maar ook omdat 
ik De Drie Ranken een warme plek vind, waar 
het goed toeven is en die moet blijven.”

Waarom geeft u aan Kerkbalans?

ACTIVITEITEN VAN DE DIACONIE
Autodienst
Diaconaal Sociaal Team
Creatieve Handwerkgroep
Ontmoetingsplek ‘de druif’
Samen eten in De Drie Ranken
Omzien naar elkaar
Schuldhulpmaatjes
Dagje uit 
Vakantiegeld samen delen
Vakantie voor ouderen en minder 
draagkrachtigen
Werelddiaconaat
Zorg- Woon en Verpleeghuizen

VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Oppasdienst (0-4)
Kinderdienst (4-12)
Kinderkerk De LichtBoot (4-12)
Tienerviering Next Step (12-15)
Jongeren viering Connect@ (15+)

ANDERE ACTIVITEITEN:
Jeugddiaconie
Soos MUF (12-17)
Jongleren (12-17) 
Taizéreis (17-25)

VOOR (JONG) VOLWASSENEN
Viering op zondag
Open Kring Viering

ZINGEN
Con Passione
Pur Sang

SAMENWERKING 
Kerk & School
Kerstwandeltocht 
Netwerkoverleg met sociale partners

ONTMOETING en VERDIEPING 
Kring Alain Verheij – wie is God?
Boekenleesgroep
Bibliodrama

VONC
Lezingen, films en meer

Op www.3ranken.nl vind je meer informatie

ACTIES
Reparatie Café
Oud ijzer actie
All souls all mates
Zwerfjongeren
‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in 
De Maten Apeldoorn



Vereenvoudigd  in euro’s 

Inkomsten:

- verhuur en buffet

- stichtingen en fondsen 

- vrijwillige bijdragen leden

          Totaal

Uitgaven:

- kerkgebouw

- pastores, beheerder en

   vergoedingen

- kerkdiensten en activiteiten

- beheer en administratie

- verplichtingen en 

  afdrachten aan Centraal 

  Apeldoorn en de landelijke 

  kerk         

        Totaal

    Begrotingstekort

Begroting

De Drie Ranken
Eglantierlaan 202
7329 AP Apeldoorn
tel. 055 - 5332539

Kerkrentmeesters
Hendrie Kroes

Johan Kuipers

kerkrentmeesters.voorzitter@3ranken.nl

t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn

o.v.v. Kerkbalans De Drie Rankenwww.3ranken.nl

Een pastor spreken?
Hebt u iets op uw hart? Wilt u iemand 

spreken? Op dinsdag en donderdag 

is van 9.00 – 10.00 uur een van onze 

pastores aanwezig in De Drie Ranken. 

Pastorale telefoonnummer:

06 - 17 70 11 22

Met dank aan alle vrijwillige schrijvers, fotografen, tekenaars en ontwerpers die deze folder weer mogelijk hebben gemaakt!

Geven om elkaar - wat daar voor nodig is:

• Geloof, hoop en liefde

• De professionaliteit van betaalde krachten

• De inzet van véle vrijwilligers

• Het gebouw met al z’n mogelijkheden

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van 

mensen zoals u. En daarom danken wij u voor uw steun en betrokkenheid bij 

onze geloofsgemeenschap. Met uw vrijwillige bijdrage maakt u het mogelijk dat 

wij een betekenisvolle, open kerk zijn die mensen verwelkomt en verbindt, waar 

mensen getroost en bemoedigd worden. 

In 2020 wordt er € 357.000 aan inkomsten en € 372.500 aan uitgaven begroot. 

Hiernaast ziet u een overzicht van de grootste posten van de begroting. Om de 

begrotingen van vorige jaren sluitend te krijgen zijn de afgelopen jaren onder 

andere het aantal uren van pastores en beheerder teruggebracht. 

Helaas verwachten we toch een begrotingstekort van € 15.500.

Dit kunnen we nu nog uit ons eigen vermogen aanvullen maar in de volgende 

jaren lukt dat niet meer. Hoe komt dat en wat kunnen we doen om de begroting 

in de toekomst sluitend te krijgen:

• De 2,3 FTE voor de pastores blijkt nog steeds te hoog en er zijn minder 

detacheringsuren voor taken binnen de Protestantse Gemeente 

Apeldoorn. We zullen daarom op zoek blijven naar mogelijkheden om 

predikants-uren ook elders onder te brengen.

• De verhuuropbrengsten zijn lager door het nog niet op orde hebben van 

het gebouw en er zijn geen verhuurinkomsten meer van de voormalige 

kosterswoning (deze is verkocht aan De Oversteek). Er wordt getracht 

via de Stichtingen Huis van Ontmoeting en Vrienden van Huis van 

Ontmoeting extra gelden aan te wenden via fondsen en subsidies. 

Bovendien werken wij druk aan een exploitatieplan om straks meer 

rendement uit het kerkgebouw te halen.

• Onze grootste bron van inkomsten komt uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

De landelijke trend is dat de inkomsten dalen en de kosten jaarlijks stijgen. Wij 

hopen dat u uw eerdere bijdrage ook dit keer weer wilt geven en wellicht zelfs 

wilt verhogen. Maar wat u ook geeft: wij zijn blij met wat u kunt of wilt missen!

IBAN: NL50 RABO 0373 7154 20
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