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Bevrijding. Wat een gelukzalig 
moment moet dat geweest zijn nu 75 
jaar geleden. Einde aan geweld, 
terreur, oorlog, hongersnood. En weer 
uitzicht op herstel, vrede, recht, 
vreugde. Niet echt te bevatten voor 
de generaties van na de oorlog, en 
daarom steeds weer noodzakelijk om 
er aandacht aan te schenken. En dat 
gebeurt dan ook.  
 
Vonc organiseert een fietstocht langs 
plekken met verhalen uit de oorlog. In 
diverse activiteiten door heel 
Apeldoorn heen, aandacht voor 
Bonhoeffer, de Duitse theoloog die in 
de oorlog zijn verzet met de dood 
moest bekopen. Gerjan Ekenhorst 
schreef een boek over de moeizame 
vrede in Colombia. Willem Olierook 
sprak er met hem over. Voor de 
fotopagina maakte Cor Traarbach een 
foto van het oorlogsmonument bij De 
Woeste Hoeve, en vond daar een 
tekst van Bonhoeffer. Hans Hase 
sprak met Marius Noorloos over zijn 
boek ‘Vruchten van de Bron’, en ze 
kwamen uit bij de bijbel als Bron voor  
geestelijke vrijheid. Kerk in actie 
collecteert met Pasen voor Dalit-
kinderen in India met als doel om ze 
door onderwijs te bevrijden uit hun 
achterstandssituatie. 
 
In alle verhalen over bevrijding komt 
steeds een pijnlijke tegenstelling 
terug: het licht, het geluk van de 
bevrijding tegenover het zwart, het 
leed dat er aan vooraf ging. En dat is 
ook de ervaring in de kerkelijke 
periode naar Pasen toe. Het lijden 
van Jezus aan het kruis tegenover het 
licht van de opstanding met Pasen. 
En dat is meteen ook de kracht van 
het geloof: dat we mogen weten van 
het licht, zelfs in de diepste duisternis. 
Halleluja! 
 
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 - 17 70 11 22. 
 
Omzien naar elkaar. 
Hebt u kortstondig praktische hulp 
nodig, bijv. vervoer, huishoudelijke 
hulp, klein onderhoud? Contact:  
tel. 055 - 541 58 31 / 541 61 64,  
omziennaarelkaar@3ranken.nl 
 
Dopen, trouwen, uitvaart of een 
andere vraag? 
U kunt navraag doen bij de scriba:  
dhr. Evert Schut, tel. 055 - 541 62 68, 
info@3ranken.nl 
 
Pastores in de kerk. 
In de ochtend van 09.00 - 10.00 uur.  
Donderdag:  
ds. Gertrudeke van der Maas,  
tel. 055 - 844 49 05 
06 - 53 20 77 78 (WhatsApp) 
Pastorale groep 0 - 45 jaar. 
 
Dinsdag:  
ds. Ad Wijlhuizen,  
tel. 055 - 843 07 51 
Pastorale Groep 45 - 75 jaar. 
 
Maandag, telefonisch: 
ds. H.J. ten Brinke,  
tel. 06 - 11 40 12 97 
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 - 22 58 21 27,  
penningmeester.wijkkas@3ranken.nl  

Inhoud Van de redactie Nootjes 

mailto:info@3ranken.nl
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Opening nieuwe gebouw uitgesteld  

In het vorige nummer van Drieklank heeft u kunnen 
lezen dat de officiële opening van ons nieuwe 
kerkgebouw gepland stond op 27 maart. Daarna 
zouden er nog tal van feestelijke activiteiten volgen. 
Vorige maand werd duidelijk dat deze datum niet 
haalbaar zou zijn. 
 
Belasting vrijwilligers 
De belangrijkste reden voor dit uitstel was de druk die op 
de vele vrijwilligers kwam te liggen om deze deadline te 
halen. Er moest immers nog veel gebeuren om de 
inrichting van de diverse ruimtes af te ronden. Hoewel 
iedereen zich bijzonder had ingespannen, konden we 
geen ijzer met handen breken. 
 
Ook de technische aspecten speelden mee. Het was 
namelijk niet zeker dat bijvoorbeeld de toren op tijd zou 
zijn afgebouwd, of dat de nieuwe geluidsinstallatie eind 
maart zou functioneren. Als je een nieuw gebouw opent, 
wil je immers dat alles zoveel mogelijk af is.  
 
Eind september 
Vanwege deze redenen heeft de kleine Kerkenraad begin 
februari besloten de opening te verplaatsen naar eind 
september. De officiële opening vindt nu plaats op 
vrijdagavond 25 september en diverse openings-
activiteiten zullen worden gehouden in het weekend en 
de week daarna. Tegen die tijd informeren we u over alle 
details. 
 

Fra Angelico, 1442 

In het paasevangelie van Johannes 21 herkent 
Maria van Magdala de opgestane Jezus 
aanvankelijk niet. Ze denkt dat het de tuinman is.  
 
En dat is ook niet zo gek, als je de kunstenaars 
mag geloven die dit fragment weergaven. Allemaal 
tekenen ze Jezus met een spa, een hak dan wel 
een strooien hoed. Maria zag het dus goed, lijken 
ze te willen zeggen. Het was inderdaad de 
tuinman.  
 
En dé tuinman in de bijbel, is Adam. De mens die 
rondgaat in de hof van Eden. Oftewel: nu het 
Pasen is, is er een nieuw begin gemaakt. De aarde 
wordt gevierd als nieuw. De Mens opnieuw in die 
tuin geplaatst om die te bewerken en te bewaren.  
Voorbij aan wat is geweest.  
 
De aarde, deze wereld is onze pleisterplaats. Hier 
heeft de hemelse liefde overwonnen. Uit die liefde 
staan wij met Hem op en leven wij. Als tuinmensen 
in de hof van heden.  
 
Ad Wijlhuizen 

Meditatie: Maria dacht dat het de tuinman was… 
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Zoals u weet is het pastorale bezoekwerk vanuit De Drie 
Ranken, sinds januari 2019, anders georganiseerd. In 
januari 2020 vond de eerste evaluatie plaats. Gezien de 
praktijkervaring van het afgelopen jaar, de 
beschikbaarheid van predikantsuren en de vergrijzing 
van de geloofsgemeenschap lijkt het ons wijs om de 
leeftijdsgrenzen enigszins aan te passen. 
 
Dit zal geleidelijk gaan. Belangrijkste is dat de 
leeftijdsgrens de komende jaren van 45 naar 50 wordt 
opgetrokken en de grens van 75 naar 80. Met dien 
verstande, dat wie nu tussen de 46 en 50 is, gewoon lid 
blijft van pastorale groep B, en wie nu tussen de 76 en 80 
jaar oud is gewoon lid blijft van groep C.  
 
Alleen de huidige 45 en 75 jarigen schuiven geen groep 
op. Dat doen ze pas over vijf jaar. Zo vindt er dus een 
geleidelijke ophoging plaats, en verandert er de komende 
jaren dus weinig. U blijft voorlopig waar u zit. 
 
Die nieuwe indeling ziet er vanaf heden als volgt uit: 
 
Pastorale groep A: 
2020: Leden tot 46 jaar (+ ouder(s) met kinderen t/m 16 
jaar (2021: tot 47 jaar / 2022: tot 48 jaar/ enz.) 
Vanaf 2024: Leden tot 50 jaar. 
Pastoraal team: 

• Ds. Gertrudeke van der Maas, tel. 055-844 49 05 / 
(whatsapp) 06-53 20 77 78,  
gertrudekevandermaas@3ranken.nl 

• Coördinator, Nicolet Groeneweg (whatsapp) 06-51 05 
14 08, pastoraat@3ranken.nl 

 

Pastorale groep B: 
2020: Leden van 46 tot 76 jaar (2021: 47-77 / 2022: 48-
78 / enz.)  
Vanaf 2024: Leden van 50-80 jaar. 
Pastoraal team: 

• Ds. Ad Wijlhuizen, tel. 055-843 07 51  (tel. spreekuur 
woensdag/vrijdag 9.00-10.00 uur + dinsdag spreekuur 
in De Drie Ranken 9-10 uur, adwijlhuizen@3ranken.nl  

• Coördinator, Arie Nagel, tel. 055-542 07 13 / 06-27 82 
77 57, pastoraat.b@3ranken.nl 

 
Pastorale groep C: 
2020: Leden van 76 jaar en ouder. (2021: 77 e.o. / 2022: 
78 e.o.) 
Vanaf 2024: Leden van 80 jaar e.o.  

• Ds. Henri ten Brinke, tel. 06-11 40 12 97 (maandag 
9.00-10.00 uur), henritenbrinke@3ranken.nl 

• Coördinator, Gerrit Visser tel. , 
pastoraat.c@3ranken.nl  

 
Overgang  
Voor wie een en ander toch nog anders wordt, krijgt 
hierover een brief. Geen brief? Dan blijft uw situatie zoals 
die was en hierboven beschreven staat. 
Namens de Taakgroep pastoraat, 
Ad Wijlhuizen 

Aanpassing pastorale indeling van de wijk. 

Als eerste kunnen we melden dat veel mensen gebruik 
hebben gemaakt van digitale toezeggingen. Daardoor 
zijn er heel wat minder brieven en enveloppen gedrukt en 
er hoefde minder te worden bezorgd. Ook tijdens de 
bezorgrondes waren er nog mensen die hun toezegging 
alsnog digitaal hebben gedaan. Al met al een mooie 
besparing van papier, werk en tijd! 
 
Verder worden de laatste taken afgerond, een goed 
moment voor een bedankje aan alle vrijwilligers en voor 
wat cijfers!  Voor dit jaar was het streefbedrag voor de 
actie Kerkbalans begroot op € 258.800,- Op dit moment 
is er een bedrag van € 258.000,- toegezegd; dat betekent 
dat we bijna op het bedrag van de begroting zitten. 

Hartelijk dank, allen die een financiële toezegging 
hebben gedaan!  
 
Zoals u heeft kunnen lezen in de Kerkbalans folder en in 
de weekbrief van 12 februari, is er voor het eerst een 
begrotingstekort van € 15.000,- We hopen met de actie 
Kerkbalans natuurlijk boven het streefbedrag van € 
258.800,- uit te komen, want dit betekent een daling van 
het tekort op de totale begroting. We kunnen dan zaken 
financieel blijven ondersteunen en ook hopelijk de 
personeelskosten door het teveel aan fte’s pastores 
opvangen. Dus mocht u nog geen toezegging hebben 
gedaan, deze is van harte welkom! 
Kerkrentmeesters 

Nieuws van actie Kerkbalans 
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Op vrijdag 17 april is het 75 jaar geleden dat 
Apeldoorn bevrijd is. Dit jaar 2020 herdenken en 
vieren we de vrijheid in ons land en in vele landen om 
ons heen. Wat heerlijk dat we in een open en vrij land 
kunnen leven! Op zondag 19 april vanaf 12 uur start 
een herdenkingsfietstocht van 33 kilometer vanuit De 
Drie Ranken.  
 
Herinnering levend houden 
Ik ben van net na de tweede wereldoorlog. Als jongetje 
was ik behoorlijk onder de indruk van die oorlog. Mijn 
vader gaf me het boek Engelandvaarders van K. Norel te 
lezen. Dat werd opgevolgd door Strijders en Verzet en 
Victorie. De heldendaden van Evert Gnodde, een Urker, 
waren erin te lezen. Het was duidelijk. De Duitsers 
vertegenwoordigden het kwaad en de geallieerden het 
goede. Toen ik later met Janny en onze kinderen op 
vakantie ging ontmoetten we heel wat aardige Duitsers. 
Zo zwartwit was het allemaal niet. Zoals in elke oorlog 
zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Hoe langer 
geleden, hoe meer dat besef wegebt. Ik sprak 
kortgeleden een Joodse man. Mijn generatie weet er nog 
van volgens hem. Onze kinderen minder en de 
kleinkinderen weten het nog een beetje. Vele van zijn 
familieleden zijn omgekomen in die oorlog. Het is 
belangrijk dat die herinnering niet verdwijnt. 
 
Wat helpt 
Gelukkig wordt er veel gedaan aan voorlichting op 
scholen. Zo zijn alle monumenten in Apeldoorn die 
herinneren aan de oorlog en de bevrijding daarvan 
geadopteerd door een basisschool. De werkgroep VONC 
van De Drie Ranken wil meedoen aan herdenken en 
vieren door het organiseren van een 
herdenkingsfietstocht langs monumenten in onze plaats. 
Ik lees een landelijk dagblad en mis zo veel Apeldoorns 

nieuws. Toen ik samen met anderen begon aan de 
voorbereiding van die tocht ontdekte ik veel van de 
geschiedenis van onze stad. Wat leerzaam om zo je 
eigen stad beter te leren kennen! 
 
Diepgang 
Wat is vrijheid eigenlijk? Je kunt het definiëren ‘als 
afwezigheid van oorlog’. Dat is op zich al bijzonder dat 
zoveel mensen in veel landen al zo lang in vrijheid 
kunnen leven in Europa. 
 
Op weg naar vrijheid ging het volk Israël vanuit Egypte. 
Egypte staat voor slavernij, het angstland. In het nieuwe 
testament staat vrijheid tegenover gebondenheid. Hoe 
ben ik onvrij? Wat houdt mij in de klem? Waar ben ik 
bang voor? Daar zijn heel veel redenen voor op te 
noemen. Ben ik vrij in mijn relaties of zit me wat dwars? 
Zit ik financieel in de problemen? Zijn er zorgen over 
gezondheid van jezelf of een bekende? Hoe knellend is 
een werksituatie? De omstandigheden kunnen zodanig 
zijn dat je niet voluit kunt leven en onvrijheid ervaart. Dat 
is een element waar ook aan gedacht wordt bij die 
fietstocht. 

Met elkaar vieren 
Het is geweldig dat we al zo lang in vrijheid kunnen leven 
hier. 75 jaar vrijheid mogen we vieren. Het is goed om 
dat met elkaar te gaan beleven. Om verhalen te horen, 
om gezellig met elkaar te fietsen. Een mooie gelegenheid 
om je buren en vrienden uit te nodigen om mee te doen 
en niet te vergeten ook (klein)kinderen mee te nemen. 
 
Hoe en waar 
We verzamelen voor de start in de kerk en na een korte 
inleiding om 12.00 uur vertrekken we vanaf het 
Violierenplein in groepen onder begeleiding van het 
Fietsgilde. Onderweg zullen er o.a. door het 
Vertelgenootschap mooie verhalen verteld worden. Af en 
toe stappen we even af voor koffie, thee of frisdank. De 
tocht is voor inwoners van De Maten en Groot 
Zonnehoeve, maar uiteraard kan iedereen deelnemen. 
Een unieke kans om meer te weten te komen over de 
Apeldoornse geschiedenis in de oorlog. Inschrijven kan 
vanaf 11.30 uur. Bijdrage € 2,50, contant te betalen voor 
de start. Kinderen tot 14 jaar gratis. In verband met de 
organisatie van de gidsen vragen wij u van tevoren op te 
geven via Vonc@3ranken.nl of telefonisch op (06) 47 18 
97 63. 
 
Hans Segaar 

Herdenkingsfietstocht: ‘Op weg naar Vrijheid’ 
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Het thema ‘Pleisterplaatsen’ verwijst naar plekken die 
je onderweg in het leven aandoet. Op weg naar Pasen 
staan we als geloofsgemeenschap stil bij plekken die 
in het leven van Jezus van belang waren en voor ons 
leven ook herkenbaar zijn. De weg naar Pasen voert 
ons langs plekken van bezinning, hoop, ontmoeting, 
warmte en pijn.  

Palmzondag  
Pleisterplaats ‘Heilige plek’. Op Palmzondag maken de 
kinderen Palmpaasstokken en komen in optocht de 
kerkzaal binnen. We horen hoe Jezus feestelijk in 
Jeruzalem wordt onthaald als koning. Maar even later 
komt hij in de tempel, de heilige plek bij uitstek. Maar 
Jezus mist in de tempel de aandacht voor het Heilige. 
Wat maakt een plek heilig voor ons? Wat helpt in de 
ontmoeting met de Eeuwige?  
Let op: vanaf deze zondag beginnen de vieringen om 
09.30 uur. 
 
Stille Week 
Avondgebeden 
Van zondag 5 april t/m woensdag 8 april zijn er 
meditatieve avondgebeden in het thema van de 
Pleisterplaatsen. Op zondag begint het avondgebed om 
19.00 uur, alle andere avonden om 19.30 uur. 
 
Witte Donderdag 
De pleisterplaats is... de Tafel. We breken het brood en 
laten de beker rondgaan. Op de achtergrond staat het 
kruis te wachten. In het breken van het brood wordt het 
geheim van leven en geloven gedeeld. Jezus schenkt 
zichzelf en verbindt zich zo aan allen om hem heen. Het 
koor Con Passione zal in deze viering zingen. 

Goede Vrijdag 
De pleisterplaats is… Golgotha. Aan de hand van 
beelden en teksten staan we stil bij de lijdensweg en het 
sterven van Jezus. Aan het einde van de viering is ieder 
welkom een kaarsje bij het kruis aan te steken en/of 
bloemen neer te leggen. 
 

Paasnacht 
De pleisterplaats is… het Vuur. We 
beginnen de viering in het donker en 
de stilte van de voorbije dag. We 
dragen het vuur van Pasen naar 
binnen en geven het elkaar door. We 
lezen, vertellen en zingen het donker 
aan stukken als we horen van 
schepping en herschepping, uittocht 
en opstanding. Het duister 
verbrokkelt. We gedenken onze doop 
en wie wil kan met doopwater 
getekend worden. Het koor Con 
Passione zal in deze viering zingen.  
 
Paasmorgen 
De pleisterplaats is… de tuin. De 
ontmoeting met de Levende vindt 
plaats in de tuin. Maria Magdalena 
ziet een tuinman voor zich, degene 
die de aarde bewerkt, beschermt en 
vruchtbaar maakt. Was zo niet het 
leven van deze Jezus bedoeld? En 
dat van ons? Vanmorgen werkt het 
koor Pur Sang mee, en vóór aanvang 
van de dienst beginnen we al met 
zingen. Welkom op deze viering van 
paasmorgen! 
 

Stille Week met kinderen: Kruisweg en Paasmaaltijd 
Op Goede Vrijdag is er een kruiswegviering om 15.00 
uur. Aan de hand van schilderijen wordt het 
lijdensverhaal van Jezus verteld en worden liederen 
gezongen die te begrijpen zijn voor kinderen. Als 
afsluiting van de viering kunnen er kaarsjes aangestoken 
worden en/of bloemen bij het kruis gelegd worden. Deze 
viering is gericht op kinderen, maar alle leeftijden zijn 
welkom.  

Hoe vier je Pasen met kinderen? Hoe vertel je over dit 
geheim? Op 11 april, Stille Zaterdag, is er een 
paasmaaltijd voor kinderen met hun (groot)ouders, van 
17.00–18.45 uur in de kerk. Het verhaal van Pasen wordt 
verteld, er is muziek, we eten met elkaar én als afsluiting 
zoeken we eieren in de tuin buiten. Om goed te kunnen 
organiseren, is het nodig je aan te melden. Geef je op 
uiterlijk 4 april bij Nicolet Groeneweg: nicolet@nimago.nl  

Veertigdagenproject Pleisterplaatsen  
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“Niet wat je zelf wilt, maar alleen het goede doen en 
durven, niet in mogelijkheden blijven hangen, maar 
dapper de werkelijkheid vastgrijpen, want vrijheid 
vind je niet als je wegvlucht in je gedachten, maar 
alleen als je werkelijk iets doet. Laat je angstige 
twijfels en aarzelingen los en stap de mallemolen van 
het leven binnen, weet je daarbij gedragen door Gods 
geboden en je geloof, dan zal de vrijheid je juichend 
omarmen.” (geschreven in de gevangenis, 14 augustus 
1944, aan een vriend) 
 
Dietrich Bonhoeffer. In dit jaar waarin we 75 jaar 
bevrijding vieren, gedenken we ook deze Duitse 
theoloog. Vanwege zijn betrokkenheid bij het verzet, 
werd hij kort voor het einde van de oorlog opgehangen, 
39 jaar oud. Hij verblijft dan al bijna twee jaar in de 
gevangenis. Daar leeft hij tussen hoop en wanhoop en 
denkt hij na over zijn geloof in God en de toekomst. In 
brieven aan familie en vrienden deelt hij zijn gedachten. 
Na de oorlog werden deze, naast andere publicaties, 
uitgebracht. 
 
Als God kiest om in Jezus kwetsbaar te worden, en zich 
zelfs te laten verdringen tot aan het kruis, hoort die 
kwetsbaarheid dan ook niet bij het wezen van God? En 
dus bij het wezen van het geloven? God vult niet onze 
‘gaten’ op, integendeel: “God is geen God die alleen onze 
gaten opvult. Niet pas als we tegen de grenzen van onze 
mogelijkheden aanlopen moeten we ons bewust zijn van 
God, maar midden in het leven.” 
 
Voor Bonhoeffer wordt het meer en meer duidelijk dat als 
God zich in Jezus op de wereld richt, het geloof dat ook 
moet doen. De mens moet zich niet op God richten, maar 
vanuit God op de wereld en het concrete leven. Dáár is 
het om te doen. Zo komt hij tot de slotsom: “We kunnen 
niet redelijk zijn, als we niet erkennen dat we in de wereld 
moeten leven ‘etsi deus non daretur’. (alsof God er niet 
is). En dat erkennen wij – voor God! God zelf dwingt ons 
dit te erkennen.” 
 
Leven mét God, zonder God. Zo gaf Bonhoeffer ons te 
denken na de oorlog, en tot op de dag van vandaag. Hij 
liet meer vragen na, dan dat hij antwoorden gaf. Dat 
maakt hem ook vandaag nog altijd actueel in ons 
nadenken over hoe te geloven in God in een wereld 
‘zonder God’. 

 
Tentoonstelling 
Vanaf 1 mei is in ons kerkgebouw een maand lang een 
tentoonstelling te zien met schilderijen van Jeltje 
Hoogenkamp. Dertien beelden bij teksten en gebeden 

van Bonhoeffer. Er is een speciale brochure bij 
uitgegeven dat aan de balie (als deze open is) voor € 2,- 
verkrijgbaar is. 
 
Bijzondere kerkdienst 
Zondag 3 mei zal de kerkdienst in het teken staan van 
Dietrich Bonhoeffer en zullen we teksten van hem zingen 
en overdenken. 
 
Twee avonden 
Op twee avonden staan we stil bij leven en werk van 
Dietrich Bonhoeffer. Op donderdag 14 mei: zijn leven en 
denken. Woensdag 27 mei: zijn gebeden en gedichten. 
Van 20.00-21.45 uur. De Drie Ranken. Opgeven bij: 
vonc@3ranken.nl o.v.v. Bonhoeffer. 
 
Voorstelling ‘Wie ben ik?’ 
Zaterdag 9 mei treedt Kees van der Zwaard op in de 
voorstelling over Dietrich Bonhoeffer ‘Wie ben ik?  
In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen 
zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de 
dood voor ogen, om 
overgave, om liefde. In 
brieven en gedichten 
deed hij daarvan verslag. 
In de door Cilia Hogerzeil 
geregisseerde 
muziektheater-
voorstelling ‘Bonhoeffer – 
Wie ben ik?’ volgt Kees 
van der Zwaard hem op 
zijn zoektocht. Tastend 
vanuit het besef dat elk 
mens zijn of haar eigen 
antwoord leeft op die 
vraag ‘wie ben ik?’. 
 
Hij speelt samen met alt-
violiste Roosmarijn 
Tuenter. Zij zal een 
tegenstem componeren 
en improviseren. En zij 
zal als Maria von 
Wedemeyer, de geliefde 
van Bonhoeffer, 
onbereikbaar nabij zijn. 
 
Deze avond voor heel 
Apeldoorn, wordt gehouden in de Jachtlaankerk, 
aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50.(aan de zaal). 
 
Ad Wijlhuizen 

Dietrich Bonhoeffer, 4 februari 1906 – 9 april 1945 
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Meespeelviering ‘Het Kleine Vuur’ 
De eerste meespeelviering voor peuters en kleuters met 
hun ouders of grootouders was een groot succes. De 
tweede viering over ‘het mosterdzaadje’ is al weer voorbij 
als deze Drieklank verschijnt. Vóór de zomer zijn er nog 
twee vieringen gepland: op 19 april en op 14 juni. De 
viering begint om 11.30 uur in de grote jeugdruimte. 
Inloop na afloop van de Kinderdienst, rond ca.11.15 uur. 

 
Welk bijbelverhaal zal er komende 
keren uit de verhalenkist komen? 
Op een speelse manier wordt er 
een verhaal verteld. De kinderen 
hoeven een keer níet stil te zitten 
en mogen echt meedoen. Tijdens 
het doe-moment maken of doen 
we iets wat je mee kunt nemen 
naar huis. We zingen een liedje, 
branden een kaarsje en worden 
daardoor soms vanzelf stil. Je bent 
er als ouder gewoon bij en kunt 
meegenieten van deze leuke en 
ontspannen viering. 

 
Het Open Vuur 
Wekelijks komen we bij elkaar, met uitzondering van de 
schoolvakanties en de Stille Week, voor een half uur rust 
en stilte en inspiratie. De thema’s zijn heel divers. Een 
greep uit de thema’s van afgelopen maanden: Wie ben ik 
-- Woorden van Gandhi – 
Stilte – Wat er toe doet – 
Licht – Tijd – Taizé – Als 
leven pijn doet – Kahlil 
Gibran over Liefde – Wat 
van binnen is – Kleuren – 
de ware mens – 
vriendschap. Elke keer is 
er een korte inspiratietekst 
en klinkt er rustige muziek. 
De links naar de muziek 
en de inspiratietekst 
verschijnen naderhand op de website: 
devuurplaatsapeldoorn.nl Daar lees je ook wat het thema 
van de eerstvolgende keer is. Welkom om een kijkje te 
nemen op de website. Als je een appje wilt ontvangen als 
reminder, stuur dan een berichtje naar 06-53 20 77 78 
(Gertrudeke van der Maas).  

Pioniersplek De Vuurplaats 

Taizéreis voor jongeren 19-26 juli 

Al 25 jaar is er vanuit De Drie Ranken een Taizéreis. Dit 
jaar gaan we voor het eerst met een groep jongeren uit 
heel Apeldoorn.  
 
Wat is Taizé? In het Bourgondische dorpje Taizé is een 
oecumenische gemeenschap van broeders. Zij 
ontvangen in de zomer duizenden jongeren die vanuit de 
hele wereld naar Taizé komen. Voor ontmoeting en 
gezelligheid, bezinning en gebed. Je kunt er nadenken 
over je geloof en over wat je met je leven wilt en ook 
gewoon simpelweg tot rust komen in een heel fijne 
omgeving.  
 
Een jongere zei: Taizé is voor mij de plek waar de kortste 
afstand is tussen hemel en aarde. Een pelgrimage van 
vertrouwen, zo omschrijven de broeders hun leven. Ze 
zijn enorm gastvrij. We mogen een week met hen 
meeleven, in alle vrijheid.  
 

De reis is bedoeld voor jongeren van 
17-25 jaar en is dit jaar van zondag 19 
t/m zondag 26 juli. Kosten zijn 
ongeveer € 170-180,-. Mocht dat een 
probleem zijn, dan vinden we een 
oplossing. Aanmelden kan tot eind 
april. Heb je belangstelling of vragen? 
Laat het weten. Neem contact op met 
Elbert Vink, Mariska Litjes of 
Gertrudeke van der Maas. Mail: 
taizereis@3ranken.nl  
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Gerjan Ekenhorst (zoon van Els en Herman, broer 
van Marieke) is journalist en Latijns-Amerikakenner.  
Zijn belangstelling voor Colombia ging over in een 
passie met als jongste resultaat het boek ‘Colombia: 
Vrede tegen elke prijs’. Hij gaf me toestemming om 
uit zijn werk te citeren (het leest als een thriller) en 
we deden een telefonisch interview.  

 
Geschiedenis 
In 2016 sloten de FARC en de Colombiaanse regering 
een akkoord. Na 52 jaar besloot de FARC de wapens in 
te leveren en de Colombiaanse regering stond toe dat de 
FARC zich politiek zou organiseren. We mogen dit 
akkoord gerust historisch noemen. Vijf jaar hiervoor had 
niemand gedacht dat dit zou kunnen gebeuren. In de 
volksmond is dit het ‘vredesakkoord’ gaan heten. 
 
De Colombiaanse staat is nooit erg sterk geweest. Al 
sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1819 had het 
centrale gezag moeite met het bereiken van afgelegen 
gebieden. Bovendien was het daar niet in 
geïnteresseerd. Het idee dat de overheid er voor de 
burgers is, heeft nooit echt wortel geschoten in Latijns-
Amerika en Colombia.  
 
De Colombiaanse overheid was in grote delen van het 
land praktisch afwezig. Veel basisvoorzieningen zijn er 
nooit geweest. Mensen zijn altijd op zoek naar stabiliteit 
in hun leven. Uiteindelijk wil iedere ouder eten voor zijn 
kinderen hebben. Als de centrale overheid tekortschiet in 
het scheppen van de randvoorwaarden hiervoor, komen 
er andere ‘informele’ overheden die deze rollen proberen 
over te nemen. Een gebied zonder leiding werkt immers 
niet. Zie hier de opkomst en het succes van de FARC. 
 
Na ruim een halve eeuw strijd en een complex conflict is 
het ook nu nog de vraag of ‘Vrede in Colombia’ 
werkelijkheid is of nog steeds een wens … 
 
Verzamelde verhalen 
Gerjan spreekt politici, komt tussen huilende oud-
guerrillastrijders te staan en bezoekt een re-
incorporatiekamp van de FARC. Bovendien gaat hij in 
gesprek met Tanja Nijmeijer, in een poging de nieuwe 
‘vrede’ beter te begrijpen. Dit zijn enkele fragmenten uit 
gesprekken (Ik=Gerjan). 
 
… Ik heb geen afspraak met Buenaventura Lasso, de 
burgemeester van Chaparral, maar na anderhalf uur 
wachten heeft hij wel even tijd voor me. Hij is een vijftiger 
die geen blad voor de mond neemt.  ...‘Wat leuk dat er 

vanuit Nederland interesse is. Het gebeurt niet zo vaak 
dat buitenlandse journalisten hier komen.’ … 
‘Accepteerden de mensen zomaar dat een stelletje 
guerrillero’s de macht hier even overnamen,’ vraag ik aan 
de burgemeester. Het eerlijke antwoord: ‘Voor een groot 
deel wel. Niet iedereen staat juichend in de straat, maar 
uiteindelijk zijn mensen gebaat bij een stabiele overheid. 
En voor sommige regio’s kon de FARC dat beter bieden 
dan de Colombiaanse staat. De FARC begon niet 
gewelddadig,’ vervolgt de burgemeester. ‘In het begin 
deden ze veel dingen voor de mensen. Veel inwoners 
voelden zich gerespecteerd en beschermd door de 
FARC. Ze hebben lang veel aanzien kunnen genieten.’  

…Zodra ik weer terug ben in het huis waar ik slaap, 
spreek ik César. Hij is een vriend van de vrouw waarbij ik 
een kamer huur. César is niet sceptisch over de ‘vrede’, 
zoals veel Colombianen dat wel zijn. Toch ziet hij veel 
problemen: de corruptie van de politiek en de weinige 
garanties die oud-strijders hebben. Hij eindigt zijn 
verhaal. ‘De vrede is als een zak aardappelen. Er zitten 
er veel in. Je moet ze langzaam pellen en koken.’ … 
 
Is er werkelijk vrede? 
De voorwaarde voor politieke deelname was het einde 
van het conflict. De FARC beloofde te re-integreren in 
zogeheten re-incorporatiekampen. Dit zijn kleine dorpen, 
waar de voormalige strijders onderwijs krijgen, cursussen 
volgen of een vak leren. Sommigen worden boer, 
anderen leggen zich toe op het maken van kleding of 
worden timmerman.  
 
De woede over het vermeende onrecht is de 
belangrijkste reden waarom de Colombianen de 
akkoorden per referendum afwezen. Grote delen van de 
bevolking willen dat de oud-strijders gestraft worden. 

Vrede in Colombia: wens of werkelijkheid? 
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Volgens hen komt de FARC er veel te makkelijk vanaf. 
Voormalig president Santos loodste de akkoorden met 
wat kleine aanpassingen alsnog door het parlement, 
maar 51 procent van de stemmers wees ze af in het 
referendum van 2016. 
 
‘Colombia ontwaakt in vrede,’ sprak oud-president 
Santos in 2016, nadat hij de akkoorden met de FARC 
ondertekende. Toch zijn er sindsdien meer dan 700 
sociale leiders en 135 voormalige FARC-strijders 
vermoord. Zijn de akkoorden dan helemaal voor niets 
geweest?  
 

Persoonlijke noot 
Het lukt me om Gerjan telefonisch te laten toelichten 
waar zijn fascinatie met Latijns-Amerika in het algemeen 
en Colombia in het bijzonder vandaan komt. 
 
De interesse van Gerjan voor dit werelddeel begint al in 
2008 als hij – pas 17 jaar – met een groepsreis van de 
organisatie ‘Samen’ er een aantal landen bezoekt. Hij 
besluit daarna Latijns-Amerikastudies te gaan studeren in 
Leiden. Dat hield ook in veel lezen en dan is het 

onvermijdelijk dat je op het conflict in Colombia stuit. 
Gerjan studeert af op de FARC-en-het-conflict (hoe 
heette je afstudeeropdracht?). 
Hij wil er meer over schrijven, niet op een academische 
manier, maar als journalist. Inmiddels is hij zeven keer in 
Zuid-Amerika geweest. 
 
Als ik Gerjan vraag naar de betekenis van het thema van 
deze Drieklank – Bevrijd bestaan – dan geeft hij aan dat 
dit in Colombia nog steeds een belangrijk begrip is dat 
teruggaat naar de tijd dat Spanje de onderdrukker was. 
Maar ook de FARC en de ELN – een andere 
guerrillabeweging – hebben strijd gevoerd om bevrijding 
van het volk, of in ieder geval een deel ervan, te 
bewerkstelligen. Het begrip ‘bevrijding’ is er nog steeds 
actueel. 
 
Ik vraag Gerjan naar een persoonlijke invulling van 
‘bevrijding’ en hij antwoordt dat zijn keuze om na de 
studie de journalistiek in te gaan en dit boek te willen 
schrijven, ook niet zonder mentale strijd is geweest. 
Gelukkig heeft hij geen moment spijt gehad van zijn niet 
direct voor de hand liggende keuze. 
 
Gerjan komt op zondag 5 april in De Drie Ranken 
vertellen over zijn werk en boek. Na de viering van 09.30 
uur zal  Arie Nagel, (oud-leraar Nederlands van Gerjan), 
hem interviewen.  
 
Ik heb het boek inmiddels gelezen. Het is zeker niet 
alleen een analyse van het conflict geworden, maar het 
zijn vooral de verhalen van de mensen die daar – 
meestal zonder dat ze er zelf om hebben gevraagd – in 
het conflict terecht zijn gekomen. 
De verhalen zijn soms ontroerend, dan weer op het 
bizarre af en Gerjan heeft mij als schrijver weten mee te 
laten kijken en voelen in een cultuur en een samenleving 
die zo compleet anders is dan de onze. Maar dat maakt 
het wel superspannend om te lezen … 
 
Willem Olierook 

Vrede in Colombia: wens of werkelijkheid? 

M&M Viering zondag 10 mei met The Young Church Singers, 09.30 uur. 

Zondag 10 mei vindt de derde M&M-
viering van dit seizoen plaats. In deze 
vieringen is er veel ruimte voor Muziek. 
En dat in verschillende  sferen. Deze keer 
is dat afkomstig van een gospelkoor van 
apeldoornse bodem: The Young Church 
Singers, o.l.v. André Bijleveld. Daarnaast 
is er ruimte voor Meditatie: met minder 
woorden, stilte en meer beweging. Zo is 
er ruimte voor het aansteken van een 
kaarsje, het ontvangen van een zegen en 
het delen van brood. Voorganger is ds. Ad 
Wijlhuizen. 
 
De M&M vieringen hebben een 
experimenteel karakter. Na deze derde 
viering gaan we als werkgroep kijken hoe 
we verder gaan na de zomer. Welkom om 
je reactie te geven. Op de orde van dienst 
van deze zondag is te lezen hoe dat kan. 
 
Ad Wijlhuizen 
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Storm Ciara is nog niet uitgeraasd als ik naar mijn 
afspraak ga met Marius Noorloos. Binnen De Drie 
Ranken is hij geen onbekende. Als voorbereiding heb 
ik in zijn laatste boek rondgekeken en daar her en der 
wat gelezen. Het smaakte naar meer. 
 
Wie is Marius Noorloos? Voor een eerste beschrijving 
verwijs ik graag naar zijn boeken, waar hij zichzelf 
introduceert. Je leert hem het beste kennen in zijn 
memoires: ‘Gaandeweg verder via leven uit de Bron’.  
Doorpratend omschrijft hij zich in kerkelijk en geestelijk 
opzicht als een alles-eter. Dat komt op mij over als een 
veel te ruime omschrijving. Eerder zou ik zeggen dat hij 
een fijnproever is. Zorgvuldig onderzoekend en gedreven 
komen tot een mooi menu. Ten dienste van het menu.  

 
De aanleiding om met hem in gesprek te gaan is 
tweeledig. Onlangs is zijn laatste boek verschenen: 
Vruchten van de Bron*, de andere reden is het thema 
van het Paasnummer van Drieklank: Bevrijd Bestaan. Ze 
lijken misschien weinig met elkaar te maken te hebben 
maar gaandeweg blijkt dat ze naadloos op elkaar 
aansluiten. Al snel raken we in een geanimeerd gesprek.  
In dit boek dat het derde is uit een reeks Bronboeken legt 
hij de nadruk op vruchtbaar Bijbelgebruik in samenhang 
met vruchtbaar leiderschap. Vruchtbaar leiderschap 
houdt allereerst in jezelf kennen door weet hebben van je 

eigen levensweg en geschiedenis. Je persoonlijke leven 
als startpunt, zijn wie je in wezen bent. Ongeloofwaardige 
leiders vallen snel door de mand. In de samenleving en in 
de kerken is dat niet anders. 
 
Als je van je eigen levensweg op de hoogte bent is het 
makkelijker om met een open blik naar de Ander en de 
ander te kijken en te luisteren. En zo in verbondenheid te 
komen. Hoe mooi zou het zijn als bij een ontmoeting er 
zoveel vertrouwen is dat je een deel van je levensweg 
met de ander deelt. Thuiskomen bij de Bron, een Bron 
die ervoor zorgt dat je niet opdroogt maar steeds blijft 
groeien. 
 
Met veel voorbeelden uit de natuur weet Marius Noorloos 
Gods schepping te duiden, daarmee verbreedt hij zijn 
doelgroep. Het derde boek is voor mij het boek waar je 
het best mee kunt beginnen. Het is ontstaan door 
aansporingen van de uitgever: ga je nieuwe inzichten in 
een nieuw boek zetten, stop met aanvullingen op de 
eerste twee. Een succesvolle aansporing! 
 
De Heilige Geest is erg belangrijk in zijn leven, als mens, 
als vader, echtgenoot, dominee. Hij weet zich hierdoor 
gedragen en beïnvloed. De Geest brengt je God 
dichterbij. Je krijgt wat je nodig hebt, Hij blijft je op je 
gebed voortdurend geschonken worden om van geloof, 
hoop en vooral liefde als de belangrijkste vruchten van de 
Geest zelf te leven en anderen te láten leven.  
 
Bevrijd Bestaan is niet alleen het juk afgooien van de 
verschrikkingen van de oorlog en verder bouwen aan de 
toekomst. Het is breder: het is het loskomen van eigen 
negativiteit door bij de Bron te rade te gaan en hierdoor 
te komen tot een positieve levenshouding. De Hemel en 
de aarde elkaar laten raken. Het echt ontmoeten staat in 
zijn werk centraal. Voorbij schaamte en verlegenheid om 
je geloof te laten zien, je vrij voelen om te durven zeggen 
uit welke Bron jij leeft. Echt Bevrijd bestaan is pas 
mogelijk als je je weet te laven aan De Bron. Zijn 
fijnproeverij heeft hem op het spoor gezet van de uit de 
kloosters afkomstige Lectio Divina of Goddelijke lezing.  
Dat komt tot uitdrukking in de werkvormen die in het boek 
aangeboden worden. Hart, verstand en handen, 
communicatie, bezinning en bezigheden zijn nodig om 
vruchtbaar aan de slag te gaan. Ze komen terug in 
geloven, hopen en bovenal liefhebben, de subtitel van 
het boek, voor mij de kern uit het boek.  
 
Apeldoorn breed komen er Bronproeverijen. Lezen over 
de Bron is één ding, maar de Bron proeven daar gaat het 
om. Een persoonlijk groeiproces, van buiten naar binnen. 
Om de Bron te ontdekken moet je de inhoud, het 
Levende Water, in je eigen binnenste laten stromen en 
vandaar uit op pad gaan. Beginnen met het laatste boek 
is een goed begin. Een eigenaardige ontdekking. 
Storm Ciara raast nog even door, als je goed geworteld 
bent in het leven kom je ook elke storm te boven. De 
boeken van Marius Noorloos kunnen daarbij helpen.  
 
Hans Hase 
 
* Vruchten van de Bron, geloven, hopen 
en liefhebben, 124 pag., € 14.99, 
KokBoekencentrum. 

Vruchten van de Bron  
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In 2020 is het een kwart eeuw geleden dat het koor 
Pur Sang werd opgericht. 
We -ik mag gelukkig ook deel uitmaken van deze fijne 
groep mensen- gaan dat natuurlijk vieren. 
Niet alleen met de huidige leden, maar ook met onze 
partners, met oud-leden, de geloofsgemeenschap De 
Drie Ranken en ook ‘buiten de deur’. Een aantal 
koorleden vertellen over hun ervaringen buiten de 
reguliere vieringen. 
 
Angeline Gribnau: het zingen in Nijmeegse 
Ontmoetingkerk voor Frans van Schaik. Voorafgaand 
hadden we op de pannenkoekenboot met Frans gegeten. 
Frans straalde zijn typerende genoeglijkheid uit… 
heerlijk! 
 
Carla Geelen: ik heb veel mooie herinneringen, maar als 
ik er dan toch één ga kiezen is dat het afscheid van Lies 
Mooren! Mijn dierbare vriendin en ons koormaatje. Het 
zingen van de liederen voor haar, waarbij religie en 
spiritualiteit samenkwamen! De woorden die gezegd zijn 
door familie en (klein)kinderen. Lies is mij nog steeds 
zeer dierbaar en deze viering heeft veel troost gegeven.  
 
Douwe de Jong: het bijdragen aan mooie vieringen in 
De Drie Ranken is natuurlijk onze ‘koor-business’, 
maar ieder jaar zingen we ook ‘elders’. Zo hebben we 
regelmatig in het Gelre-ziekenhuis de viering op zondag 
ondersteund en ook in Casa Bonita en Heemhof kennen 
ze Pur Sang. 
Onlangs waren we met een kleine groep in Randerode 
om voor onze Margaret en de medebewoners op de 
afdeling met dementerenden te zingen. Ook dat is Pur 
Sang. 
 
Rob Peek: in 2006 waren Ineke en ik 25 jaar getrouwd. 
Wij hadden Pur Sang gevraagd om er samen met ons 
een bijzondere (dank)viering van te maken. Wij zaten in 
de kerk en raakten geëmotioneerd door de betrokkenheid 
van de koorleden en de mooie passende viering.  
Wat een betrokken koorvrienden bij Pur Sang.  

Elsbeth Kroes: ik ben geen 25 jaar koorlid, maar ik wil 
wel een mooie ervaring delen waarin ik geraakt werd. Het 
samen zingen met gedetineerden in de PI in Zutphen, 2 
jaar geleden. Wat een beleving door enkele van hen 
tijdens het zingen van ‘ABBA Vader’. Heel aangrijpend. 
Zoekend naar steun in een lied in hun omstandigheden. 
Door de emotie viel het voor mij niet mee om alle noten 
er uit te krijgen… ik kijk er naar uit om daar nogmaals te 
mogen zingen. 
 
Fred Termaat: Ik ben inmiddels bijna 19 jaar lid van Pur 
Sang. Ik heb tot die tijd nooit overwogen bij een koor te 
gaan. Zingen is leuk, maar ook weer niet zo leuk. 
Bovendien: wekelijks repeteren, tja, dat zal ik wel nooit 
leuk gaan vinden... Gewoon, een partituur één keer 
doornemen en hup, zingen maar! Alleen teksten uit het 
hoofd leren, tja, dat is aan mij niet besteed. Maar goed, 
waar was ik, nooit bij een koor. Waarom dan al weer 19 
jaar bij Pur Sang? Ik kwam in 2000 in Apeldoorn wonen, 
kende hier niemand maar werd na 3 weken gebeld door 
iemand van De Drie Ranken: of ik een musical wilde 
regisseren. Die musical, De Psalmen van David, heb ik 
met veel plezier gedaan, maar daar gaat het nu niet over. 
Na afloop nodigde de ster van de musical, onze “David” 
Vincent Althof, mij uit in zijn achtertuin. Een heel 
gezellige avond waarin mooie verhalen, De Drie Ranken, 
terugblikken op de musical, het betere bier, het samen 
zingen in een themakoor en vele muggen elkaar 
afwisselden. De volgende ochtend inventariseerde ik de 
opbrengst van de avond: ik was lid geworden van Pur 
Sang en bleek op beide voeten en enkels tientallen 
jeukende muggenbulten rijker. Die bulten zijn al lang 
vergeten, Pur Sang nooit. Zelfs de repetitieavonden hou 
ik al 19 jaar vol! 
 
Op 12 juni is er een feestavond voor PS-ers+partners. 
Pastor Sebastian van de Emmaüsparochie komt dan 
Indiaas met en voor ons koken. 
 
Willem Olierook 
 

Pur Sang: 25 Jaar vrijuit zingen, ook buiten De Drie Ranken  
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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. 
 

VONC: The story of the weeping camel   
Wo 1 apr 19.30 uur. Deze film uit 2003 vertelt het 
waargebeurde verhaal over het leven van een 
herdersfamilie in de Mongoolse Gobi-woestijn. In het 
voorjaar helpt het gezin bij de geboorte van de 
kamelenkalveren. Eén van de kamelen brengt na een 
zware bevalling een zeldzaam wit kalf ter wereld. De 
moeder verstoot het kalf echter en weigert melk en 
moederzorg te geven. De twee zoontjes van de familie 
worden op reis door de woestijn gestuurd om in de stad 
een muzikant te zoeken die het hoosh-ritueel kan 
uitvoeren, een muziekritueel dat de moeder met haar 
jong moet verzoenen. The Story of te Weeping Camel 
was tijdens het Filmfestival Rotterdam de 
publiekslieveling en het was echt vechten voor een 
kaartje! Het mooie van deze film is dat je ook in een 
volstrekt andere cultuur universele dingen herkent: de 
band tussen mens en dier bij boerenfamilies, de 
menselijke solidariteit en het zorgen voor elkaar, de 
lokroep van de moderne wereld met al zijn 
verleidelijkheden, kinderen die spelen en huilen en 
luisteren naar de verhalen van ouders en grootouders en 
ook het beroep dat mensen doen op hogere machten als 
laatste redmiddel. Een prachtige warme docu-achtige 
film. Vrijwillige bijdrage € 2,50. 
 
Senioren Paasmiddag  
Op vr 3 apr van 16.00 - 18.30 uur, een waardevol 
moment waar door velen naar uitgekeken wordt. Heeft u 
zich nog niet aangemeld, dan kan dat nog tot 1 april. U 
bent van harte welkom! Het thema is: 
 ‘Verwondert u zich (nog)?’ Lia Benschop verzorgt de 
overweging. We sluiten af met een eenvoudige  

maaltijd waarin vooral het elkaar ontmoeten centraal 
staat. Aanmelden kan door te bellen of mailen naar: 
Tineke Gerritsen, tel 533 64 31, Anneke Scherpenzeel, 
tel 533 84 55 of Anneke Sijtsma, tel 541 28 24,  
seniorenpaasmiddag@3ranken.nl. Neem gerust een 
bekende mee, ook als diegene verder niet bij onze 
geloofsgemeenschap betrokken is. Weet u welkom, Voor 
vervoer naar huis kan worden gezorgd. 
 
Vrede tegen elke prijs – boekbespreking 
In februari verscheen een boek van Gerjan Ekenhorst 
(29), gemeentelid wonend in Leiden. Hij 
studeerde Latijns-Amerika studies en 
Journalistiek. Hij schreef het boek 
‘Colombia: vrede tegen elke prijs’. Sinds 
2016 is er officieel vrede, toen er een 
akkoord werd ondertekend tussen de 
regering en de FARC. Toch is het geweld 
niet opgehouden. Gerjan onderzoekt de 
achterliggende problemen van het conflict 
in Colombia en spreekt mensen die op 
verschillende manieren met de strijd te 
maken hebben gehad, waaronder Tanja 
Nijmeijer. Zo 5 apr, na de viering, is er na de viering en 
koffie rond half twaalf aandacht voor Gerjans boek. Zijn 
oud-docent Arie Nagel zal hem interviewen over het boek 
en er is ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. 
Welkom.  
 
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 uur. Wo 8 apr en 
13 mei. Info: Annet Smorenburg tel. 5332 298 of 
oaseschilderen@3ranken.nl 
 
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 13 
apr en 11 mei 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 13 apr en 11 mei om 13.30 
uur. 
 

Wie wat wanneer 

mailto:oaseschilderen@3ranken.nl
mailto:tvoosterom@outlook.com
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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 14 apr en 12 mei. Vragen: M. Engelaar, tel. 
542 71 85. 
 
Amnesty International 
Iedere 3

e
 zondag van de maand na de viering in De Drie 

Ranken gelegenheid om brieven te ondertekenen. Zo 19 
apr en 17 mei. 
 
Reparatie Café 
Elke 3e dinsdagochtend van de maand. Meer info: 
www.3ranken.nl/reparatie-cafe Di 21 apr en 19 mei van 
09.30-11.30 uur. Vragen: reparatiecafé@3ranken.nl 

VONC: Met pensioen gaan, Hoe doe je dat??  
Wo 22 apr 20.00 uur Bewustwording van de 
veranderingen in je leven, na de pensionering. 
Handvatten krijgen om nieuwe invulling te geven aan de 
tijd na pensionering. Voor iedereen tussen 60 en 70 jaar 
die na wil denken over zijn of haar veranderingen in het 
leven voor en vooral na de (vervroegde) pensionering. 
Wanneer je met pensioen gaat, verandert je 
dagbesteding. Het klinkt vreemd maar je hoort er niet 
meer bij. En je kunt nog veel maar niet alles meer. Wat 
betekent dat voor je? Wat is je nieuwe perspectief? Wat 
wordt dan in je leven belangrijk? Waaraan verleen je je 
identiteit? Wat heeft dat met je visie op je leven en 
geloven te maken? Het aanbod is een gesprekavond in 
kleine groepjes rondom drie of vier verschillende thema’s. 
Ieder thema wordt ingeleid door een ervaringsdeskundige 
of filmpje.  
Organisatie en inlichtingen: Ad Wijlhuizen en Herman 
Ekenhorst. Eigen bijdrage € 3,00. Aanmelding vooraf is 
dringend gewenst (vonc@3ranken.nl). 
 
VONC: Sacrale dans, meditatie in beweging  
Els Lagerweij  
Do 23 apr en 28 mei, van 19.45-21.00 uur, inloop om 

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

2,50. Opgave en info: vonc@3ranken.nl   
 

VONC-film: Bankier van het verzet  
Wo 20 mei 19.30 uur. Bankier van het Verzet is het 
waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands 
grootste verzetsheld. De film vertelt het verhaal van 
bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Als Walraven 
in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn 
financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt 
hij niet lang. Samen met zijn broer, Gijs van Hall (Jacob 
Derwig), bedenkt hij een riskante constructie om grote 
leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd 
kan worden. Als ook dat niet genoeg is bedenken de 
broers de grootste bankfraude uit de Nederlandse 
geschiedenis: tientallen miljoenen guldens worden onder 
het oog van de bezetters de Nederlandse Bank uit 
gesluisd. Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe 
meer mensen ervan afweten. Iedere dag neemt de kans 
toe dat iemand dat ene foutje maakt dat een einde kan 
maken aan de daden en het leven van de bankier van het 
verzet. Vrijwillige bijdrage € 2,50. 

Wie wat wanneer 

Bronproeverij 
Met een variant op de inmiddels bekende kerkproeverijen 
belegt de interkerkelijke stichting ‘Leven uit de Bron’ 
Bronproeverijen, die ik in Apeldoorn begeleid. Hiermee 
worden bijeenkomsten bedoeld om vruchten van de 
bijbelse Bron te proeven. Dit doel sluit aan bij uitspraken 
in de Psalmen, zoals: ‘Proef, en geniet de goedheid van 
de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt’ (34:9). 
Deze verwijzingen geven aan, hoeveel goeds een 
Bronproeverij kan opleveren. Dit is ook van vitaal belang 
om kerkproeverijen te laten smaken en aantrekkelijk te 
maken.  
 
Bronproeverijen zijn een voorproefje van het boek 
Vruchten van de Bron, waarin het gaat over geloof, hoop 
en bovenal liefde. Het is niet de bedoeling over deze 
vruchten te theoretiseren of te discussiëren, maar om 
inhoud, kwaliteit en smaak te ontdekken, zodat we er zelf 
van kunnen leven en anderen láten leven.  
 
Zo’n proeverij is in De Drie Ranken mogelijk op za 2 mei 
van 10.00 tot 12.15 uur, inclusief een pauze. Het aantal 
deelnemers is minimaal 10 en maximaal 20. Opgave is 
tot 28 april mogelijk bij Hans Hase via 
vruchtenvandebron@gmail.com Na afloop is het mogelijk 
zich op te geven voor een vervolg van vijf bijeenkomsten 
over geloven, hopen en bovenal liefhebben. 
 
Marius Noorloos 

http://www.3ranken.nl/reparatie-cafe
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In de paasviering is de diakonale collecte bestemd 
voor onderwijs aan kansarme kinderen in India. 
 
Sociale verandering via de kinderen  
Kerk in Actie steunt in India verschillende initiatieven die 
zich inzetten voor de rechten van de Dalits 
(onaanraakbaren). Bijvoorbeeld de oecumenische 
Community and Rural Development Society (CARDS). 
Dit is een organisatie dóór en vóór Dalits in de deelstaat 
Andra Pradesh. De droom van CARDS is dat de Dalits in 
India een waardig bestaan kunnen leiden net als alle 
andere bevolkingsgroepen. Hoewel volgens de nationale 
wetgeving discriminatie op grond van kaste officieel niet 
meer bestaat, is de realiteit voor de 170 miljoen Dalits in 
India een heel andere.  
 
India telt bijna 1 miljard mensen, van wie slechts drie 
procent christen is. Het overgrote deel van de bevolking 
is hindoe (81 procent). Het hindoeïsme kent het 
kastenstelsel, een systeem dat mensen op basis van hun 
afkomst onderverdeeld in een rangorde van ongelijke 
sociale groepen (kasten). De ‘hogere’ of dominante 
kasten zijn ‘rein’ en hebben de meeste rechten en de 
minste plichten. De ’lagere’ kasten zijn ‘onrein’ en hebben 
veel plichten maar nauwelijks rechten.  
 
Dalits of onaanraakbaren  
Kastelozen vallen buiten het kastenstelsel en zijn dus 
nog lager dan de allerlaagste kaste. Zij worden 
onaanraakbaren of Dalits genoemd, wat vertrapte of 
verdrukte betekent. Volgens de Indiase wetgeving 
hebben zij gelijke rechten als andere groepen in de 
samenleving maar in de praktijk worden ze stelselmatig 
gediscrimineerd en achtergesteld. Zo moeten Dalit 
kinderen op school vaak apart van hun klasgenootjes 
zitten, verlaten veel Dalit kinderen voortijdig het 
basisonderwijs, zijn Dalits veelal niet welkom in de 
dorpen en huizen van niet-Dalits, worden ze uitgebuit 
door zwaar en slecht betaald werk, lopen vrouwen en 
meisjes een hoog risico op seksueel misbruik en zijn 
Dalits veelvuldig het slachtoffer van misdaden waarbij de 
dader vrijuit gaat.  

Verander een generatie door onderwijs  
CARDS is overtuigd dat echte verandering van het 
systeem alleen kan via de kinderen. ‘Verander een 
generatie om de maatschappij te veranderen!’ Onderwijs 
is daarom een van de speerpunten van de organisatie 
om de Dalits vooruit te helpen in de Indiase samenleving. 
Door de uitsluiting en de armoede in de gezinnen 
stoppen veel Dalit kinderen vaak vroegtijdig met hun 
basisschool. Slechts 50 procent leert lezen en schrijven 
(algemeen in India is dit ruim 70 procent). Ouders halen 

hun kinderen van school omdat de kinderen bij moeten 
dragen aan het schamele gezinsinkomen.  

Bala Bata’s  
Het programma van CARDS is een aanvulling op het 
reguliere overheidsonderwijs. Voor en na schooltijd 
komen de kinderen bij elkaar voor extra activiteiten. Ze 
doen dat in de Bala Bata (letterlijk ‘de weg van de 
kinderen’). CARDS heeft jonge mensen getraind die de 
ouders aanmoedigen hun kinderen naar school te sturen. 
Ook helpen ze de kinderen bij het schoolwerk en 
overleggen ze met de docenten van de school over de 
voortgang van de leerlingen.  
De werkvormen in de Bala Bata’s zijn speels, er wordt 
veel traditionele zang en dans gebruikt. De kinderen 
worden bewust gemaakt van het belang om schoon op 
school te verschijnen en zich goed te gedragen. 
Aanvankelijk waren de onderwijzers van de 
overheidsscholen sceptisch over dit initiatief, maar 
inmiddels zijn ze zeer positief. De kinderen presteren 
beduidend beter en maken veel vaker de school af.  
 
Van binnenuit  
De steun van Kerk in Actie wordt ingezet voor 180 Bala 
Bata’s in 154 dorpen. Elk jaar maken 3600 nieuwe 
kinderen gebruik van de Bala Bata’s. De hulp van 
CARDS leidt er ook toe dat een groot deel van de 
kinderen nu doorstroomt naar het middelbaar onderwijs. 
Deze kinderen zijn zelfbewust, hun zelfbeeld wordt 
minder dan dat van hun ouders bepaald door het feit dat 
ze ‘slechts Dalit’ zijn. Een systeem van duizenden jaren 
onderdrukking begint hierdoor van binnenuit te 
veranderen!  
 
(bron: Kerk in actie) 

Kerk in actie 
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In Apeldoorn groeit 6,7% van de 
kinderen op in armoede. Meer dan 
7000 inwoners leeft onder de 
armoedegrens. Oorzaken zijn 
verschillend: verlies van werk, 
werkenden met een laag inkomen, 
mensen met een lichamelijke of 
psychische beperking, ouderen die 
geen of weinig pensioen hebben 
en mensen die door een stapeling 
aan gebeurtenissen in de schulden 
terecht zijn gekomen. 
 
De actie Vakantiegeld Samen Delen 
wil een verschil maken voor deze 
mensen. Als kerken geloven we in 
delen. In 2019 bracht de actie € 
97.054,18 op. Dit bedrag kon in zijn 
geheel worden uitgedeeld aan 596 
huishoudens, van wie de aanvraag 
voldeed aan de criteria van de actie. 
Dit jaar wordt de actie voor de 9e 
keer gehouden.  
 
Vanaf half april is de website open 
voor aanvragen en is de folder 
beschikbaar. Vanaf die tijd kunnen 
aanvragen worden ingediend. 
Aanvragen en giften zijn welkom t/m 
4 juni.  
 
Giften kunnen worden overgemaakt 
op rekeningnummer NL69 RABO 037 
37 40 298 t.n.v. de Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Dit 
jaar kan ook geld gegeven worden 
via een QR-code. Dat maakt geven 
nog gemakkelijker! Gezien het feit dat 
steeds meer mensen een aanvraag 
indienen, hopen we dat de inkomsten 
ook een duidelijke stijging laten zien. 
Helpt u mee? Zie voor alle informatie 
de website: 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
  
Ilonka Noort 

Elkaar ontmoeten en leren kennen 
tijdens het nuttigen van een 
heerlijke maaltijd: dat biedt de 
kookgroep Samen Eten. In mei is 
de volgende gelegenheid om u 
hiervoor aan te melden. 
 
Vroege aankondiging 
Het lijkt nog ver weg, maar we doen 
toch nu al de aankondiging voor de 
maaltijd van Samen Eten op 
woensdagmiddag 13 mei. De 
volgende Drieklank komt namelijk uit 
op 16 mei en dat is voor de 
aankondiging van deze activiteit net 
te laat.  

Elkaar ontmoeten 
De avondmaaltijd is een goede 
gelegenheid voor veel mensen om 
even bij te praten, of om samen de 
afgelopen dag door te nemen. Maar 
er zijn genoeg mensen, vooral 
alleenstaande ouderen, die dit niet 
dagelijks kunnen doen. Daarom is het 
werk van de kookgroep zo waardevol. 
Elkaar ontmoeten is immers net zo 
belangrijk als met elkaar eten. Vanaf 
17 april wordt in Apeldoorn 75 jaar 
bevrijding gevierd met allerlei 
activiteiten. Wellicht kunt u met uw 
tafelgenoten hierover in gesprek. 
Maar een praatje over het weer mag 
natuurlijk ook! 
 
Aanmelden 
Heeft u zin om op 13 mei gezellig te 
komen eten in De Drie Ranken? Dan 
kunt u zich hiervoor inschrijven op 
maandagmiddag 4 mei bij Jennie 
Schut, vanaf 13.00 uur via 
telefoonnummer 541 62 68. 
We vragen een bijdrage in de kosten 
van € 8,- p.p. De inloop op 13 mei is 
vanaf 17.00 uur. 
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Adressen 

De Drie Ranken 

Eglantierlaan 202 

7329 AP Apeldoorn 

Tel. 055-533 25 39 

www.3ranken.nl 

 

Scribaat: 

Evert Schut, tel. 055-541 62 68 

Aldi Bijl, tel. 055-542 32 05 

info@3ranken.nl 

 

Pastorale telefoon:  

Tel. 06-17 70 11 22 

Meldpunt uitvaarten De Maten:  

tel. 06-49 59 26 15 

 

Emmaüsparochie Apeldoorn 

Parochiecentrum  

Stationsstraat 13 

7311 NL  Apeldoorn 

Tel. 055-526 65 00 

www.emmaus-apeldoorn.nl 

secretariaat@rkapeldoorn.nl 

 

Vakantiegeld Samen Delen Samen Eten  Colofon 

mailto:drieklank@3ranken.nl
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29 maart 
10.00 uur, ds. E. Boot, Hoevelaken  
 
Attentie: vanaf 5 april aanvangstijd 09.30 uur 
 
5 april, Palmzondag 
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas 
 
Stille Week 
5 april, 19.30 uur, Avondgebed 
6 april, 19.30 uur, Avondgebed 
7 april, 19.30 uur, Avondgebed 
8 april, 19.30 uur, Avondgebed 
 
Paascyclus 
9 april, Witte Donderdag  
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, maaltijd van de Heer, 
m.m.v. Con Passione 
 
10 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas en mevr. G. 
Groenland, Kruisweg, gericht op kinderen, (groot)ouders 
en wie erbij wil zijn. 
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Goede Vrijdagviering 
 
11 april, Stille Zaterdag 
17.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Paasmaaltijd met 
kinderen en (groot)ouders 
21.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Paasnachtdienst 
m.m.v. Con Passione 
 
12 april, Eerste Paasdag 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v. Pur Sang 
 
19 april 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
26 april 
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas en mevr. M. Litjes, 
Open Kring Viering 
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
3 mei 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 
10 mei 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, M&M viering m.m.v. 
Young Church Singers. 
09.30 uur, Next Step voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@ voor jongeren vanaf 15 jr. 
 
17 mei 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang 
 
21 mei, Hemelvaartsdag 
Met ingang van dit jaar is er geen ochtendgebed meer op 
Hemelvaartsdag  

24 mei 
09.30 uur, mevr. M.v. Someren en mevr. T. Breuer, Open 
Kring Viering  
9.30 uur, 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. Door de aanwezigheid van gasten van 
‘buiten’ ervaren bewoners dat ze onderdeel zijn van onze 
geloofsgemeenschap. 
 
Heemhof, Beatrijsgaarde 5  
Zondags, aanvang 10.30 uur  
29 maart, mevr. J. Aantjes 
5 april, ds. D. Luijmes 
10 april, Goede Vrijdag, mevr. C. Lindner 
12 april, Pasen, mevr. C.Lindner 
19 april, mevr. M. Hoekstra 
26 april, mevr. G. Groenland, RK dienst 
3 mei, mevr. L. Benschop mmv Taizézanggroep 
10 mei, mevr. M. Hoekstra 
17 mei, mevr. M. Kuiper 
24 mei, pastor H. de Jong, RK dienst 
 
Groot Schuylenburg, De Voorwaarts 61  
Zondags, aanvang 10.30 uur 
12 april, Drs. C. Schouwstra-Dijkman, mmv The 4 of Us, 
en Mannenkoor gr. Schuylenburg 
26 april, Drs. C. Schouwstra-Dijkman, mmv Het Grote 
Kerkkoor 
10 mei, Drs. C. Schouwstra-Dijkman, mmv Rubato 
24 mei, mevr. Hetty de Reus, mmv The New Relations 
 
Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 
Huisdienst, Woensdags om 16.00 uur  
Autovervoer mogelijk voor bewoners van De Matenhof   
25 maart, ds. A.A. Wijlhuizen, Heilig Avondmaal 
22 april, mevr. L. Benschop 
27 mei, mevr. G. Groenland 

Vieringen De Drie Ranken van 29 maart t/m 24 mei 2020  

Wekelijks is er een viering. Vanaf 5 april om 09.30 uur. Er is dan kinderoppas en 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 zondag zijn er twee uitzendingen. Om 10.00 en 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. Waardevol 

voor mensen die aan huis gebonden zijn en niet beschikken over de mogelijkheid digitaal mee te luisteren. Op de 2e 

zondag van de maand wordt de ochtendviering uit De Drie Ranken om 19.00 uur uitgezonden. 






