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Thema: ‘Uit ons doen’

Inhoud

Van de redactie

Nootjes

Thema: ‘Uit ons doen’

Een iets dunnere Drieklank dit keer.
Het coronavirus betekent helaas ook
dat heel veel activiteiten op een lager
pitje staan. En er is dus minder te
melden.

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

Alhoewel… misschien is het nu juist
belangrijk om bewust veel te
communiceren. Zelfs beter te veel
dan te weinig. Want de toevallige
gesprekjes in de wandelgangen, bij
het koffie-apparaat, na de dienst, in
het winkelcentrum of op de
parkeerplaats, die schieten er nu bij
in. Dus moeten we het contact
bewust opzoeken. Want het gaat niet
meer zo vanzelf in deze ‘thuisblijfdagen’. En van geen contact raken wij
mensen als sociale wezens ‘uit ons
doen’.

Stil moment.
Elke maandagmorgen is er van 09.00
- 09.30 uur gelegenheid tot een stil
moment in De Drie Ranken.

Gert Jan Luiten

Dinsdag:
ds. Ad Wijlhuizen,
tel. 055 - 843 07 51
Pastorale Groep 46 - 76 jaar.
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Pastorale zorg.
De pastorale zorg voor de leden van
de geloofsgemeenschap wordt
gedragen door het Pastorale Team,
En daarmee zijn we bij het thema van dat op aanvraag pastoraat verzorgt.
dit nummer. Want ‘uit ons doen’ dat
Hebt u pastorale ondersteuning nodig
zijn we natuurlijk: zowel in de
bel dan 06 - 17 70 11 22.
betekenis van ‘uit ons gewone doen’,
maar ook als in ‘van streek’. Heel veel Omzien naar elkaar.
dingen gaan niet meer als voorheen, Hebt u kortstondig praktische hulp
en dat maakt ook onrustig en
nodig, bijv. vervoer, huishoudelijke
bezorgd. Het is fijn dat een aantal
hulp, klein onderhoud? Contact:
gemeenteleden reageerde op onze
tel. 055 - 541 58 31 / 541 61 64,
selfie-oproep, en willen delen wat hen omziennaarelkaar@3ranken.nl
bezighoudt in deze rare tijd.
Dopen, trouwen, uitvaart of een
Verder in dit nummer een ‘try-out’ van andere vraag?
schriftelijk in gesprek zijn, om te zien U kunt navraag doen bij de scriba:
of we ook op deze manier, nu we
dhr. Evert Schut, tel. 055 - 541 62 68,
elkaar niet kunnen ontmoeten, in
info@3ranken.nl
gesprek kunnen blijven.
Pastores in de kerk.
Tenslotte, bij deze Drieklank treft u
In de ochtend van 09.00 - 10.00 uur.
ook weer de 2-jaarlijkse acceptgiro
Donderdag:
aan ter bestrijding van de onkosten
ds. Gertrudeke van der Maas,
van het uitgeven van dit blad. Van
tel. 055 - 844 49 05
harte aanbevolen, dan kunnen we
06 - 53 20 77 78 (WhatsApp)
weer 2 jaar door.
Pastorale groep 0 - 46 jaar.

Selfie!
Zwaaien naar
moeder in het
woonzorgcentrum met
dochter en
kleindochter.
Hoelang nog?

Gré Koelewijn
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De Herberg.
Ontmoetingscentrum De Herberg,
Deventerstraat 40, is alle middagen
(behalve zaterdag) vanaf 13.30 uur
open.

Maandag, telefonisch:
ds. H.J. ten Brinke,
tel. 06 - 11 40 12 97
Pastorale Groep 76 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

Meditatie: PINKSTEREN
Met Pinksteren waagt God zich aan de mens. Daalt
de Eeuwige als vruchtbaar zaad in de harten en
zielen van mensen. In de hoop daarin op te staan, en
mét de mens tot bloei te komen. In daden van
vertrouwen. Alsof er voor de Eeuwige geen andere
weg openstaat. God verliest zich dus aan ons. Dat is
immers wat liefde doet. Die geeft zichzelf, en weet dat
haar kracht ligt in haar onmacht. God geeft zich aan
de mensen, en niet andersom. Want daarin ligt toch
een verschil. De hemel heeft de aarde tot doel. God
heeft de mens op het oog. Om die aarde en die mens
is het in het christelijk geloof te doen. Als dat vuur van
liefde ons raakt, worden wij meegenomen in diezelfde
beweging. Niet richting omhoog, maar omlaag. We
gaan met de Eeuwige meekijken: naar wat en wie
onderligt, klein is, aandacht verdient. Pinksteren: vuur
van boven, gericht op beneden. Moet je eens kijken:
hier beneden is het. Zie je het al?
Ad Wijlhuizen

Actie Vakantiegeld Samen Delen: juist nu!
‘Hartelijk dank voor uw gift. En dan heb ik het niet
alleen over het geldbedrag, maar vooral over het
hartverwarmende gebaar. Uw gift komt volledig ten
goede aan de kinderen, de intenties erachter komen
geheel ten goede aan mezelf en aan het vertrouwen
in mezelf, anderen en de toekomst.’
‘Wij zijn heel blij dat we iets hebben ontvangen. Nu
kunnen we voor de winter nieuwe schoenen en een
winterjas halen. En verder, als er wat over is, zien we
wel wat we er mee doen. Ik heb ook nog een paar
kleinkinderen die jarig worden, dus het geld wordt
goed besteed. Dank jullie wel.’
Zomaar twee reacties van ontvangers van vakantiegeld
in een eerder jaar.
Dit jaar staan we er met zijn allen anders voor: al weken
houdt het coronavirus ons in zijn greep en het ziet ernaar
uit dat daar voorlopig weinig verandering in komt. Al
mogen kinderen weer naar de opvang en naar school en
mag er door jongeren weer gesport worden, het wordt zo
langzaamaan wel duidelijk dat we nog een hele tijd zullen
moeten leven in de “anderhalvemeter-samenleving”.

krijgen. Een mooie gelegenheid om iets voor een
medemens in onze directe omgeving te doen: een
persoon, een gezin dat niet nu plotseling in financieel
zwaar weer is komen te zitten, maar het al veel langer
lastig heeft.
Met de actie Vakantiegeld Samen Delen staan we stil bij
de soms grote verschillen in inkomsten en delen we met
plaatsgenoten die het minder hebben. Juist vanuit ons
geloof weten we dat we elkaar gegeven zijn om elkaar te
dienen, ook in een periode waarin we het zelf minder
gemakkelijk hebben.
Over de anderhalve meter heen elkaar de hand reiken
door iets van ons extraatje, het vakantiegeld, te delen;
dat maakt duidelijk dat we het samen kunnen bolwerken.
In de kerk zijn folders verkrijgbaar waarin alle informatie
te lezen is over zowel giften als aanvragen. Alle
informatie staat ook op de website:
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni. Giften
kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer
NL69 RABO 0373 7402 98 t.n.v. de Diaconie
Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld
Mede daardoor is er een groeiend besef dat we het
Samen Delen. Dit jaar kan ook geld gegeven worden via
samen zullen moeten doen: rekening houden met elkaar, een QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! Het
aandacht hebben voor de ander is essentieel om deze
aantal aanvragen stijgt ieder jaar. Daarom hopen we dat
moeilijke periode goed door te komen. Het gaat hierbij
ook het bedrag aan giften stijgt, juist nu als blijk van
om belangstelling en zorg, maar tegelijk om materiële
werkelijke solidariteit! Helpt u mee?
zaken. Juist nu ook de economie opnieuw in zwaar weer
komt, maken we ons zorgen om onze banen, om de
Annemarie Doornbos
loopbaanperspectieven van onze kinderen. Hoe houden
we onszelf en elkaar overeind?

In deze situatie is het goed om ons te realiseren dat er
mensen zijn die al jaren in moeilijke financiële
omstandigheden verkeren, die jaar in, jaar uit zorgen
hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en
die zich eigenlijk nooit een extraatje kunnen veroorloven.
Vergeleken bij hen hebben de meesten van ons het niet
slecht, zelfs nu niet. Velen van ons hebben deze maand
net iets meer te delen vanwege het vakantiegeld dat we
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Omzien naar elkaar in tijden van corona.
Ook in de kerk zijn we getroffen door de landelijke
maatregelen om het virus in te tomen. Dat maakt dat de
kerk grotendeels dicht is. Het meest ingrijpende is dat we
elkaar daardoor niet kunnen ontmoeten. Althans niet
zoals we dat zouden willen: in de eredienst en daar
omheen. Juist nu merk je hoezeer dat de plaats is waar
we met elkaar uitwisselen wat ons bezighoudt. Hoe het
gaat met kinderen, ouders, gezondheid en werk. En
daarmee : hoe het gaat met onszelf. Het zijn de
momenten van kennen en gekend worden. Zoals de
wandelgangen van belang zijn in de politiek, zo zijn dat
de koffiemomenten en pauzes tijdens de verschillende
activiteiten. Het is duidelijk: we missen elkaar. Nu
proberen we vanuit de taakgroep pastoraat te letten op
wie wat aandacht kan gebruiken. Nu zijn we dat in

principe allemaal, maar dat is lastig. Dé manier om
aandacht te krijgen, is, lijkt me, door het zelf te geven.
Daar begint het mee. Dus ik zou iedereen willen vragen
om te kijken: naar wie zou je om kunnen zien? Hetzij
door een kaartje, een telefoontje, wandeling of
fietstochtje. Zo is het pastoraat niet alleen iets van
enkelingen, maar van ons allemaal. Mocht je verlegen
zitten om namen en adressen van mensen die je zou
willen of kunnen benaderen, neem dan in de ochtenden
contact op met de pastores of vrijwilligers die in de kerk
zijn. Tussen 09.30 en 11.30 uur, dagelijks. Telefonisch
zijn zij dan bereikbaar onder nummer: 055-5332539.
Ad Wijlhuizen

Nieuw theaterproject in De Drie Ranken!
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan
we denken! In een weekend van maart/april 2021
gaan we weer een geheel nieuwe 3R muzikale
theatervoorstelling opvoeren! Deze is geschreven
door een groep enthousiaste creatievelingen, te
weten: Vincent Althof, Harro Vons, Douwe de Jong,
Charlotte Glorie en Lisa Geelen. Het is de bedoeling
dat de productie neergezet gaat worden met zoveel
mogelijk mensen, jong en oud, die zich bij De Drie
Ranken betrokken voelen. De voorstelling wordt in
zo’n 10 vrijdagavonden ingestudeerd en ook
uitgewerkt wat betreft decor, attributen en techniek.
We beginnen in januari.

We willen ons prachtige, nieuwe gebouw en de
mogelijkheden die het biedt, alle eer aandoen. Daarom
voert het spetterende verhaal het publiek door de vele
ruimtes, met elk hun eigen sfeer. Ook de reizen van de
ene naar de andere ruimte zijn een belevenis op zich. De
schrijvers noemen dit concept niet voor niets (ge)
bouwtheater.
Om deze uitdagende muzikale theaterproductie een
succes te laten worden, zal de inzet van veel bevlogen
mensen nodig zijn: zangers, dansers, acteurs,
decorbouwers, regie- en schrijftalenten, kostuummakers,
techneuten, regelneven… We hopen dat veel mensen
enthousiast zijn en willen
schitteren voor, op en achter
de planken.
Vanaf oktober 2020 is het
mogelijk om je aan te melden
om mee te doen. Via alle
bekende papieren en digitale
kanalen zullen we je op de
hoogte houden van de
vorderingen en hoor je hoe je
je kunt aanmelden.
Heb je vragen of wil je meer
informatie:
musical@3ranken.nl
Vincent Althof

Wil je weten waar dit nieuwe muzikale theaterproject over gaat...?
Dat zeggen we nog niet maar het heeft te maken met wat je op deze afbeelding ziet...!
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Vieren in tijden van Corona

Bonhoeffer

Al enkele weken proberen we met de nodige creativiteit
‘VRIJHEID WOONT NIET IN DE VLUCHT DER
te zorgen dat de vieringen doorgaan. De vieringen
GEDACHTEN, ALLEEN IN DE DAAD’
worden op zaterdagochtend opgenomen om zondag
uitgezonden te kunnen worden. Met dank aan musici,
technici en andere betrokkenen. Korter dan we gewend
zijn, maar dat is de aanpassing die wij denken dat nodig
is om de aandacht erbij te houden. Op moment van
schrijven wordt gezocht naar regelmatige uitzendingen
met beeld. Natuurlijk niet zo professioneel als met Pasen
(met dank aan Fred Termaat), maar wel dat beeld en
woord elkaar kunnen versterken. Zoals het er nu uitziet
zal dit alternatieve vieren nog wel enige tijd aanhouden.
De variant om met 1,5 meter onderlinge afstand diensten
te gaan houden, zal wel onderzocht worden, maar laat
ook nog even op zich wachten. Want hoe doe je dat, ook
met binnenkomen en weer weggaan? Wij merken dat er
veel geluisterd wordt naar de vieringen. Dat doet ons
goed! We blijven zoeken naar aansprekende en
inhoudelijke vieringen. Uw opbouwende kritiek wordt zeer
op prijs gesteld!
Vanuit de Taakgroep Eredienst, Ad Wijlhuizen.

(beeld: Jeltje Hoogenkamp)

Pinsteren 31 mei 2020

Dit jaar besteden we aandacht aan Dietrich Bonhoeffer.
In de maand mei verschijnt er om de dag een filmpje op
de website van De Drie Ranken waarop een gedicht of
gebed van hem wordt voorgelezen vergezeld door een
schilderij van Jeltje Hoogenkamp. Hieronder een lied dat
René van Loenen maakte geïnspireerd door Bonhoeffer’s
denken. Het is te zingen op de bekende Valerius’melodie:
‘O Heer. Die daar des hemels tente spreidt’. Zo passend
in deze maand van gedenken.

‘GOD
AANSCHOUWEN’

Ad Wijlhuizen

Als Mozes in
Exodus 24 de berg
bestijgt, gaan er
zeventig van de
oudsten mee. Dat
getal ‘zeventig’
staat symbool voor
de volken.
Opklimmend zagen
zij God. Maar wat
zij nu precies
zagen? Dat lezen
we niet. ‘zij
aanschouwden
God en zij aten en
dronken’. Daar
moeten we het mee doen. Met Pinksteren willen we het
daarover hebben: Waar zie jij, waar zie ik God? En wat
zien wij dan? Of laat zich dat ook niet beschrijven?
Zondag 31 mei, God zien…
Ad Wijlhuizen

LIED VAN DE VRIJHEID
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.
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De verschrikkelijke en verrukkelijke natuur
Jawel, ik ben uit mijn doen, want niets is er meer zeker.
Nu ik niet meer de vrije beschikking over mijn
mogelijkheden blijkt te hebben, verloopt veel in mijn leven
anders dan ik gedacht had. De junivakantie in Italië die
we begin dit jaar hadden geboekt, hebben we een goede
maand geleden moeten annuleren. Op bezoek gaan bij
mensen die ons lief zijn, die we altijd hartelijk en innig
begroeten, met wie het goed is zomaar wat te praten
over zinnige en onzinnige dingen, het mag niet meer. De
verjaardag vieren van onze jongste kleindochter die
onlangs zeven jaar werd, we mochten haar niet
knuffelen, alleen maar even elkaar zien in de tuin achter
hun huis op een afstand van minstens anderhalve meter.
Ik ben uit mijn doen, ja meer dan ik misschien wel wil
toegeven, want er mag zoveel niet meer wat eigenlijk had
gemoeten zoals afscheid nemen van iemand die was
overleden. Er kon bij het afscheid maar een beperkt
aantal mensen aanwezig zijn.
Ik ben uit mijn doen, uit mijn gewone doen, en daarom
doe ik dingen die ik normaal gesproken niet gedaan zou
hebben. Ik was zomaar
bezig mijn boeken uit de
boekenkast te halen. Het
stof moest eruit en de
planken moesten worden
schoongemaakt. En toen
kwam ik onverwacht een
boek van vroeger tegen. Op
het kaft staat een boom met
daarboven in het rood de
tekst van de titel: over de
verschrikkelijke en
verrukkelijke natuur. Dat ik
dit boek moest tegenkomen
in deze coronatijd waarin de
natuur zich van zijn meest
verschrikkelijke kant laat
zien! Het bracht me danig in
verwarring. Want ja, zo is
het, de natuur heeft twee gezichten.

De natuur dat is liefhebben en beminnen, in elkaars
armen liggen, maar ook de man die ligt dood te gaan,
alleen zonder de ander om hem heen die hem in zijn
coronasterven in de armen nemen kan. De natuur dat is
twee meerkoeten die aan de rand van de vijver druk
bezig zijn een nest te bouwen voor hun jongen die zij
verwachten, maar ook de reiger die later op de oever zal
staan te loeren of hij er ook een verschalken kan. Ja, de
natuur heeft twee gezichten, de ene die je toelacht en
plezier geeft, maar ook de andere die grimmig en wreed
je verbijsterd doet staan. Er is de lente van het leven
waarin alles ontluikt en barst van de groeikracht, en er is
de herfst van het verval en de onttakeling die zich
onafwendbaar inzet.
Deze uitersten voltrekken zich in de natuurlijke
werkelijkheid van ons dagelijkse leven. Hoe gaan we
daarmee om? In het boekje dat ik in mijn boekenkast
vond, las ik dat de natuur, het natuurlijke in onze
werkelijkheid “een eigenmachtige zelfstandigheid” heeft.
De natuur volgt, zo concludeer ik daaruit, haar eigen
wetten en gaat haar eigen wegen. Dat doen virussen dus
ook, soms ten goede maar in het geval van het
coronavirus wat ons mensen betreft ten kwade. Zo kijkt
de wetenschap ernaar en dat is maar goed ook. Want
misschien is in de eigen wetmatigheid van deze virus ook
wel de methode te vinden om hem te bestrijden. De
wetenschap verklaart en zoekt naar oplossingen; het
geloof, zo probeer ik maar even, wil een
verstaansoriëntatie geven. En dan zijn er verhalen die je
daarin richting wijzen en die je verteld worden zittend bij
de bron onder de boom in de binnentuin van wat wij kerk
en huis van ontmoeting mogen noemen. Verhalen niet
van een almachtige scheppergod die ook aan het touwtje
van het coronavirus trekt, maar van een bekommerde
God die ons vrijmaakt van wat ons in angst aan het
bestaande gebonden houdt en ons richt op het
toekomende.
Hans Hulst

Nieuw liturgisch meubilair
Wat een bemoediging om op
de website het fotofilmpje te
zien van het liturgisch
meubilair. Het prachtige
doopvont. Het werd zo met
zorg behandeld. Voor mij
spreekt hier zo geloof, hoop
en liefde uit.
Geloof dat ons dragen wil.
Hoop voor de toekomst.
Liefdevolle aandacht als we
het moeilijk hebben.

Hartelijke groeten
Marijke Martini

Foto’s: Cor
Traarbach
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Schitterend kunstwerk als dankbetoon voor inzet vrijwilligers
Op 20 april is in de binnentuin van De Drie Ranken
een bijzonder glaskunstwerk geplaatst van de hand
van de gerenommeerde kunstenares Annemiek Punt.
Hiermee is de inrichting van de binnentuin compleet.
Waarom is dit kunstwerk gekozen? In dit artikel leest
u meer over de achtergronden en over de maker.
Doel kunstwerk
In de binnentuin moesten de vier elementen water,
aarde, lucht en vuur zichtbaar zijn. Er is aarde
aangebracht, waarin, behalve siergras, een boom staat
die met de takken omhoog reikt naar de hemel. Een vlak
waterelement weerspiegelt de lucht. Het element vuur
zou uitgebeeld worden met een kunstwerk. Hiervoor is
een zorgvuldig selectieproces doorlopen. Arie van der
Plas was vanaf het begin bij dit proces betrokken. Hij
vertelt: ‘In de opdrachtomschrijving stond dat het
kunstwerk de vernieuwbouw van de kerk moest
markeren. Het element vuur moest erin zichtbaar worden.
Dat doet denken aan het pinkstervuur, dat als bezieling in
en tussen mensen oplaait. Wind en vuur als symbolen
van wat mensen beweegt en voortstuwt.’ Kees Gorter,
die in 2018 in de Kerkenraad zat, vult aan: ‘Daarnaast
wilden we graag dat het object ook een verwijzing zou
zijn naar de inzet (vurigheid) van alle mensen tijdens en
rond de verbouwing. Een grote dankbetuiging dus aan al
die vele vrijwilligers!’
Jury en keuze
Een jury, bestaande uit kunstliefhebbers, heeft uit een
groslijst van mogelijke kunstenaars een selectie gemaakt.
Van de vier geselecteerde kunstenaars bleven er twee
over: Kieta Nuy uit Druten en Annemiek Punt uit
Ootmarsum. Uiteindelijk kozen de juryleden voor het
kunstwerk van Annemiek Punt, omdat dit het beste
binnen het thema ‘vuur’ paste, zoals dat vooraf was
aangegeven. Er was € 4.000 beschikbaar voor dit
kunstwerk en hoewel het duurder was, heeft Annemiek
het ons voor dit bedrag willen overhandigen. Het oordeel
van de jury luidde: ‘Het kunstwerk past in de nieuwe kerk.
Het weerspiegelt onze veelzijdige en veelkleurige
gemeenschap prachtig door zijn abstractie en de frisse
en heldere kleuren. Een object dat de aandacht trekt,
waar gauw een gesprek over gestart kan worden en waar
iedereen zijn eigen beeld bij kan vormen.’
De maker en het creatieproces
Annemiek Punt is 41 jaar professioneel werkzaam als
beeldend kunstenaar. Ze werkt met diverse kunstvormen:
glasversmelten, glas-in-lood, glasblazen en
schilderkunst. De opleiding voor het glazenieren en
brandschilderen volgde ze in Duitsland. De techniek voor
het glasversmelten heeft ze zichzelf aangeleerd, als een
van de eersten in Nederland.
Zoals al haar vrije glaskunstwerken, heeft ook dit
kunstwerk geen titel. Ze wil mensen niet teveel sturen
met een bepaald woord of thema. Annemiek: ‘Mensen
zijn vrij om er iets eigens in te leggen; het is waardevol
als een ieder op zijn of haar eigen manier kijkt en eigen
interpretaties en emoties heeft bij wat hij of zij ziet. In dit
kunstwerk is de beweging, de dynamiek leidend: de
kleuren schieten naar boven, lijnen draaien in en om
elkaar, het warme rood onderaan loopt naar boven toe
weg in helderblauw. Ook de manier waarop het licht zijn
werk doet, zorgt ervoor dat het kunstwerk altijd in
beweging is.’

ontwerp was een kleine schets in aquarel. Daarna heeft
Annemiek het glaskunstwerk vervaardigd met haar
glasversmeltingstechniek en vervolgens ontstond een
compositie van vele glasonderdelen die met elkaar
werden samengesmolten in een oven. Het kunstwerk
heeft in de binnentuin een decentrale, in de nacht
aangelichte plek gekregen. Door de glazen ombouw van
de binnentuin is het van alle kanten goed te zien. De
wens van Annemiek: ‘Ik hoop vooral dat men kracht kan
putten uit dit kunstwerk.’

Dit kunstwerk is van een monumentale afmeting. Het

Willem Olierook
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Jeugdwerk

VONC op herhaling
Stel je voor…. je ontwikkelt een mooi programma en
het kan niet uitgevoerd worden. Maar VONC is niet
voor één gat te vangen. Wat wij dit voorjaar u niet
konden aanbieden, hebben we voor het najaar
bewaard. De volgende programma’s uit de oude
folder hebben nieuwe data gekregen die wij u nu al
kunnen geven om in de agenda te zetten. U kunt zich
ook al aanmelden.

Fietstocht : ‘Op weg naar Vrijheid’
Een herdenkingsfietstocht van 35 km langs Apeldoornse
Oorlogs- en bevrijdingsmonumenten.
Zo 30 aug 11.30 uur. Op vrijdag 17 april is het 75 jaar
geleden dat Apeldoorn bevrijd is. Dat herdenken en
vieren we. De fietstocht voert ons langs monumenten die
ons herinneren aan de bevrijding. Onderweg ontmoeten
Examens
we mensen die verhalen vertellen uit die tijd. We
De eindexamens van middelbare scholen zijn zoals
verzamelen in de De Drie Ranken, Eglantierlaan /
bekend geschrapt en de schoolexamens zijn
Violierenplein. Dan vertrekken we in groepen onder
doorslaggevend. Een flinke verandering, voor sommige
begeleiding van het Fietsgilde. Op een pauzeplek is
jongeren wellicht een opluchting, dat je nu al weet dat je koffie, thee of frisdank gratis. Lunch zelf meebrengen. De
geslaagd bent. Aan de andere kant brengt het
tocht is voor iedereen die wil deelnemen. Een unieke
eindexamenjaar ook allerlei leuke dingen met zich mee,
kans om de geschiedenis van Apeldoorn eens op een
zoals een feestelijke uitreiking van het diploma, een mooi andere manier te verkennen.
afsluitend feest met school en soms nog weer andere
Bijdrage € 2,50. Kinderen tot 14 jaar gratis. Dringend
feestjes of uitjes.
verzoek om u van te voren aan te melden in verband met
Vanuit de geloofsgemeenschap bezoeken we jongeren
de beschikbaarheid van voldoende gidsen. Aanmelden
na hun examen om hen te feliciteren of succes te wensen via: vonc@3ranken.nl, of 06 471 897 63
als het diploma nog niet binnen is. Dit jaar loopt ook dat
wat anders. Daarom vragen we jongeren, of hun ouders,
om ons desgewenst door te geven wie er dit jaar examen
Alvast voor in de agenda
‘hebben gedaan’. Graag een mailtje naar
Aanmelden kan al via
pastoraat.a@3ranken.nl of een appje naar Gertrudeke
vonc@3ranken.nl
van der Maas (06-53207778).

Overstapviering

Met pensioen… maar hoe ga ik dat doen?
Do 1 okt 20.00 uur. 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.
Normaal gesproken worden de Open Kring Viering en de
LichtBoot in juni tot één viering gesmeed. In die viering is
er dan de overstap van kinderen van groep 8. Het lijkt er
op dat dat dit jaar niet kan doorgaan. Daarom zullen we
deze overgang op een later moment vormgeven.
Kinderen van wie al bekend was bij het jeugdwerk, dat ze
aan de overstap zouden deelnemen, krijgen hierover
persoonlijk bericht. Andere kinderen die zouden willen
meedoen met de overstap, graag een bericht naar het
jeugdwerk: jwo.secretaris@3ranken.nl

Film: The story of the weeping camel
Wo 7 okt 19.30 uur
Een verhaal uit Mongolië: Eén van de kamelen brengt na
een zware bevalling een zeldzaam wit kalf ter wereld. De
moeder verstoot het kalf echter. 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, dat de moeder met haar jong moet verzoenen.

Dietrich Bonhoeffer, kennismaken met zijn
nalatenschap
Do 5 en 12 nov 20.00uur. Op 9 april 1945 wordt de
veelbelovende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, kort
Taizéreis gaat niet door
voor het einde van de oorlog, op 39 jarige leeftijd
Deze zomer zou voor het eerst een groep jongeren uit
heel Apeldoorn naar Taizé gaan, samen met jongeren uit gefusilleerd. Zijn nalatenschap in boeken en brieven is tot
de Goede Herderkerk, Jachtlaankerk en Grote Kerk. Een op vandaag actueel. Wie was deze man, wat dreef hem
en wat is zijn bijdrage aan ons denken over God, geloof
mooie ontwikkeling! Er waren al ongeveer 19 jongeren
en kerk?
die hadden aangegeven mee te willen. Door de
beperkingen van evenementen tot 1 september hebben
Za 21 nov 20.00 uur Jachtlaankerk i.s.m. Verdieping op
we als organisatie helaas moeten constateren dat deze
West. Entree 10 euro, kaarten aan de zaal.
jongerenreis in de zomer niet door kan gaan. Dan
Bonhoeffer – Wie ben ik? Muziektheatervoorstelling
hebben we er volgend jaar nóg meer zin in en wie weet
door Kees van der Zwaard & Roosmarijn Tuenter.
wordt de groep dan nog groter!
Gertrudeke van der Maas

Meer info: zie Vonc-folder of vorige Drieklank
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Selfies!
Fijn dat er zo enthousiast is gereageerd op onze oproep om
een selfie te maken en te delen wat je nu bezighoudt!

"Nu we niet naar Sardinië konden, ben ik druk in de tuin; de
hogedrukspuit (zie foto) is m'n beste vriend. Ook geen
tennissen en zingen, gelukkig wel veel schrijfwerk voor:
Drieklank, OpWeg en ZICHT055. De tijd die overblijft
gebruik ik om lekker te lezen (liefst in de opgeknapte tuin)."
Willem Olierook
Hi, ik ben Saskia.
Werkzaam op een woning
op het terrein de
Hartenberg Wekerom.
Er wonen zes bewoners
met een moeilijk
verstaanbaar gedrag.
Omdat er vanwege het
coronavirus een aantal
maatregelen zijn
genomen zoals geen
dagbesteding en geen
bezoek van verwanten is
hun dagelijkse leven
behoorlijk veranderd.
Als begeleider van deze
woning probeer ik, zonder
bescherming,
bescherming te geven en
toch duidelijkheid en
veiligheid te creëren.
Het zijn pittige dagen. Ik
werk met een sterk team.
Samen komen we deze
tijd door.
Dit wil ik graag delen met
jullie. Omdat de zorg nu in deze crisistijd zwaar is, maar ook
bijzonder fijn. Ik voel dat mijn bewoners mijn aanwezigheid
hard nodig hebben. Ik wil er voor ze zijn.
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Ook al moeten Jan
en ik de deur uit
voor ons werk, toch
hebben ook wij tijd
over. Die wordt
gevuld met veel
wandelen met onze
hond Mila, genieten
van het prachtige
voorjaar en van
onze tuin, lezen en
tv kijken.
We vertragen met
z’n allen, waardoor
er zomaar tijd is
voor een praatje als
je iemand
tegenkomt.
De bezinning duurt
dit jaar langer dan
de 40-dagentijd,
misschien helemaal
niet zo verkeerd?!
Als we maar bezield raken en daarna weer in beweging
komen.
Groet, Carla van der Wal.
Een tijd van verplicht
stilstaan en bezinning. Een
tijd van werken in het
ziekenhuis. Waar niets
meer is zoals het was.
Invallen op de coronaafdeling of werken op mijn
eigen geriatrie. Tijd van
verdriet waarin onze
patiënten van ziekenhuis
waarin ze bezoek mogen
ontvangen naar een
verpleeghuis moeten. Waar
hen gedwongen
eenzaamheid te wachten
staat.
Wat een
intens onbegrijpelijk
verdriet.
Werken wat mij wel op de
been houdt. Het geeft structuur, afleiding en een doel in het
leven en mijn bestaan.
Corona. Ook een tijd van alleen. Nee, niet eenzaam maar
wel alleen.
Extra benadrukt door het feit dat mijn bijna volwassen
kinderen maar deels bij mij wonen.
Van twee weken drukte en plezier naar twee weken het huis
voor mij alleen.
Corona. Gemis aan nabijheid.
Genieten van vogels die fluiten en bloemen die bloeien in
eigen tuin.
Prachtige zonsondergangen. Mooie gesprekken met
mensen die er toedoen op kleine afstand van elkaar.
Kerk voelt ondanks alle mooie filmpjes en beelden extra ver
weg. Misschien wel juist daardoor. Je ziet wat je mist. Waar
je niet bij bent. En doorgaat, terwijl ik stilgezet
ben. Verlangen naar een wij. In welke zin dan ook.
Corona, jou ga ik zeker niet missen.

Ingrid

Selfies!
Ik heb
getwijfeld
over wat er
op mijn
selfie zou
moeten
staan,
behalve
ikzelf dan,
natuurlijk.
Wordt het
de boekenkast?
Wordt het
het
schilderij
met dat
buitenlands
mediterraan landschap? Toen besefte ik dat beide beelden
hetzelfde willen zeggen: ‘I want to be free!’, ik wil eruit,
onder de mensen, onder vrienden, onder de 3Rankenaren.
Bezig met voor mij inspirerende activiteiten, werken aan een
mooie wereld. En ja, in boeken duik je in een andere wereld.
Op dit moment verblijf ik in het hoofd van een jonge arme
Ierse immigrante in het Amerika van 1908. De paardentrams vliegen haar om de oren en wat is het leven hard! Het
schilderij is een verre blik op een mogelijke vakantie, een
smachtend vooruitzicht naar een reis die hopelijk snel weer
ondernomen mag worden Lekker weg in een tent, in de
natuur en genietend van alles wat zo anders lijkt.
Vanwege de mooie kleuren en de sfeer toch maar gekozen
om voor het landschap van Cinque Terre te gaan staan, in
de oksel van Italië. Nog nooit geweest, maar je moet iets
hebben om naar uit te kijken!
Vincent Althof

Een tijd als deze heb ik in mijn 75
jarig bestaan niet meegemaakt.
Rampen als de watersnood in
1953, de Hongaarse opstand in
1956 en latere rampen raakten
me enorm, maar waren toch ver
van mijn bed. De Coronacrisis is
wereldwijd en daarom zo
desastreus, omdat het voor de
hele wereld veranderingen zal
meebrengen op economisch
gebied. Natuurlijk hoop ik dat alle
goede dingen, die spontaan
ontstaan om elkaar te
ondersteunen blijvend zijn.
Ik ben sinds vorig jaar alleenstaand en, geloof me, dan is
alleen zijn echt alleen. Niemand om even van gedachten te
wisselen bij alles, wat je hoort, ziet en leest. Want dat zijn de
dingen, die ik nu wel erg veel doe, radio, televisie, kranten,
boeken. Ik mis het nuttig bezig zijn. Dat zat wel heel erg in
mijn calvinistische opvoeding, nuttig bezig zijn!!
En nu zit ik qua leeftijd ook nog in de risicogroep, waar niet
zo gauw een beroep op wordt gedaan. Ik compenseer dat
een beetje, door veel kaartjes te versturen en minstens eens
per dag iemand te bellen, die ouder en eenzamer is dan ik.
Maar genieten mag ook, eindje fietsen, wandelen, lang
lezen! Aanraders om te lezen: “De Bourgondiërs” door Bart
van Loo en “Het Hoge Nest” door Roxane van Iperen.
Kortom, ik verveel me niet en heb geen zorgen om mezelf,
maar wel voor de jongere generatie. Lini Oldewarris-Bazuin
Douwe:
“De vakantie geheel anders ingevuld …”

En toen was er het Coronavirus…
Niet zomaar ergens op bezoek, niet
kunnen sporten in de sportschool,
geen koorrepetities, gezellige dingen
buiten de deur doen en ga nog maar
even door.
Op een gegeven moment ontvingen
wij van mijn ouders het bericht dat
een broer/zwager en voor mij oom
was overleden. Dit hield in geen
afscheid nemen zoals wij dat gewend
zijn, er niet naar toe kunnen gaan.
Toch maar even naar mijn ouders
gegaan en op de dag van het afscheid samen naar het afscheid
gekeken via de moderne technieken… en voor hem een kaars gebrand.
Dit alles uiteraard met de nodige afstand. Verder probeer ik ze bij te
staan in de dagelijkse dingen, daar het momenteel niet in hun
mogelijkheden ligt. Dit alles met in het achterhoofd de 1,5 meter
afstand.
Ook op mijn werkvlak heeft het wel degelijk invloed, momenteel
werkzaam in 2 kleine betrekkingen, bij de een hoef ik momenteel niet
zoveel te werken, omdat een aantal afdelingen gesloten zijn, en bij de
andere is het doel vooral om Corona buiten de deur proberen te
houden. Tijdens mijn werkzaamheden zie ik dat de bewoners al weken
eigenlijk opgesloten zijn, geen bezoek mogen ontvangen etc. Ze willen
zo graag een praatje met je maken en dat moet dan allemaal op
afstand van elkaar…. Ik ben blij dat ik ze op deze manier toch nog iets
aandacht kan/mag schenken. We moeten er het beste van maken.
Ik houd mij vast aan mijn geloof, en heb het vertrouwen dat wij hier met
ons allen goed uitkomen, sterker dan ooit!
Miranda Huisken
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In gesprek
In vervolg op het interview met Marius Noorloos in het vorige
nummer van Drieklank heeft hij in overleg met de kerkenraad het
initiatief genomen om het gesprek te starten rondom het thema
veelkleurigheid in geloof en kerk zijn. Dat initiatief nemen we vanuit
de redactie graag over. Hieronder starten we het gesprek.
De Bijbel als Bron
Ik wil ingaan op zowel belangstellende als kritische vragen, waarom in
Vruchten van de Bron, evenals in andere publicaties, de Bijbel als Bron
centraal staat. De reden hiervan is mijn overtuiging, dat het christelijk en
kerkelijk leven staat of valt met al of niet luisteren naar de Bijbelse
aanwijzingen over Gods bedoelingen, beloften en opdrachten. Dat begint
al in de oergeschiedenis, waarin het met Adam en Eva goed gaat zolang
ze luisteren naar God en verkeerd afloopt, wanneer ze hun eigen gang
gaan. De nadruk op welwillend luisteren staat eveneens centraal in de
kern van de Thora: ‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de
enige!’ (Deuteronomium 6:4). Vanwege de betrouwbaarheid van deze
unieke Bondgenoot wordt Zijn volk opgeroepen Hem en de naaste lief te
hebben. Eeuwen later spoort God aan naar Jezus te luisteren, omdat Hij
Zijn geliefde zoon is (o.a. Matteüs 17:5). Het verschil tussen al of niet
naar Hem luisteren illustreert Jezus met op twee manieren een huis
bouwen: wie naar Zijn woorden hoort en er naar handelt bouwt veilig op
een rots, wie dat niet doet bouwt gevaarlijk op (drijf)zand (Matteüs 7:2427).
Daarom probeer ik me in mijn doen en laten en dus ook in publicaties zo
goed mogelijk op Zijn uitspraken af te stemmen. Deze keus is ook
kenmerkend voor de benaming ‘kerk’, die is afgeleid van het Griekse
woord kuriakos, dat betekent ‘wat van de Heer is’ of ‘bij de Heer hoort’.
Hierop is de oudste belijdenis van de kerk ‘Jezus is Heer’ gebaseerd..
Dat wil zeggen, dat Hij het in de kerk voor het zeggen heeft. En
kerkléden zijn zij, die zich door Hem láten gezeggen en Hem willen
volgen. Hiervoor is van vitaal belang persoonlijk en samen te bidden om
de Heilige Geest, die ons als tolk en wegwijzer de betekenis van Jezus’
woorden duidelijk belooft te maken.
Een muzikale vergelijking
De Bijbel als Bron erkennen en je leven daarop afstemmen is te
vergelijken met het uitvoeren van een muziekstuk. Hierover hoorde ik
onlangs een interview met de dirigent ter gelegenheid van de TVuitvoering van de Matteüs Passion. Hij vertelde grote bewondering te
hebben voor dit meesterwerk van Bach en daarom steeds opnieuw zijn
best te doen om het zo zuiver mogelijk te vertolken. Dat lukt alleen,
wanneer dirigent, koor, orkest en solisten zich met elkaar leren
afstemmen op de partituur van de componist. Wanneer deze bereidheid
niet aanwezig is en iedereen de eigen selectie of interpretatie van de
partituur mag volgen, wordt het uiteraard geen symfonie, maar een
kakofonie.
Een voorganger is te vergelijken met een dirigent, die de opdracht heeft
aanvaard de partituur van het Evangelie naar vermogen met de
gemeenteleden te leren uitvoeren. Bij verschil van mening is niet
bepalend wat ik vind of voel, evenmin wat gemeenteleden vinden of
voelen, maar wat de partituur aangeeft. Zo ontstaan christenen en
kerken, waar ‘muziek’ in zit, omdat aan hun woorden en daden is te
merken, dat ze God liefhebben met hun hele leven en de naaste als
zichzelf. Me hiervoor inzetten geeft nog steeds veel voldoening en
vreugde en stemt zeer dankbaar. Daarom voel ik me aangesproken door
Bach, die onder al zijn composities Soli Deo Gloria schreef.

Beste Marius,
Ik zou haast zeggen natuurlijk is de Bijbel
de bron van ons leven als christen. En ja,
daarin wordt ons telkens een spiegel
voorgehouden over de levenskeuzes die
we maken. Die Bron delen we, en daarop
willen we ons leven richten. Daarover zijn
we het eens, en dat is het belangrijkste.
Maar met je vergelijking heb ik moeite.
Dat heb ik vaker met vergelijkingen. Vaak
kloppen ze ergens niet. De vergelijking
tussen de bijbel (het evangelie) en een
partituur en die tussen voorganger en
dirigent en orkest en gemeente lopen
voor mij mank.
De vergelijking met een partituur geeft de
indruk dat er maar één manier is om de
Bijbel goed te ‘spelen’. De vergelijking
met een dirigent geeft de indruk dat de
voorganger de leiding heeft. De
vergelijking met een orkest geeft de
indruk dat ieder gemeentelid een vaste
rol heeft op maar één instrument.
Het mooie van de Bijbel voor mij is dat
het vele verschillende soorten muziek in
zich bergt: vrolijk en treurig, up tempo en
langzaam, harmonieus en vol
dissonanten. En het ene moment
inspireert het ene, dan weer het andere.
Een voorganger is voor mij eerder een
leraar, dan een dirigent: iemand die mijn
kennis verrijkt, een nieuw licht kan
werpen op een oud verhaal.
En de kracht van de gemeente is voor mij
de gemeenschap, de betrokkenheid, het
plezier van het samen ‘spelen’. De
veelkleurigheid ervan zorgt ervoor dat ik
niet blijf ronddraaien in mijn eigen
kringetje, of blijf steken in mijn eigen
waarheid. Tenminste, dat hoop ik.
Maar uiteindelijk gaat het wat mij betreft
niet om de partituur, de dirigent of het
orkest, maar om de muziek: de emotie
die muziek op kan roepen, de beleving.
Want dan kunnen we uitstijgen boven
onszelf, boven het leven van alledag.
Zo ook in ons geloof.

Deelnemen aan het
gesprek?
Je reactie of vraag is van
harte welkom via
drieklank@3ranken.nl
Marius Noorloos
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Gert Jan Luiten

Oaseleeskring: de meerwaarde van samen lezen
Zoals zoveel andere activiteiten konden helaas ook
onze laatste oaseleeskringavonden dit seizoen geen
doorgang vinden vanwege de corona-uitbraak. Toch
kunnen we terugkijken op een goed seizoen.
Daarover wil ik graag iets vertellen in dit artikel.

en pretpark te zijn voor de rest van de wereld” of
“Toerisme vernietigt datgene waartoe het wordt
aangetrokken.” Het bleek bijzonder boeiend om met
elkaar van gedachten te wisselen over dit soort stellingen. Ook bleek de bespreking voor de deelnemers verhelderend in die zin, dat zij daardoor meer inzicht kregen
In de oaseleeskringen lezen en bespreken we recente
in de complexe structuur van deze roman. Tenslotte stonNederlandse literatuur. Het afgelopen seizoen draaiden
den we stil bij de waarde van verhalen. Want zoals in deer twee volle kringen, één op de woensdagavond en één ze roman wordt gezegd: “Het leven wordt zinloos zonder
op de donderdagavond. In beide kringen werden dezelf- verhalen.” en “Als iets cultuur is, dan is dat het: een colde vier boeken gelezen en besproken. De deelnemers le- lectief geheugen van alle verhalen die definiëren wie wij
zen een afgesproken boek individueel thuis, voorafgaand zijn en wat het betekent dat wij mensen zijn.”
aan de kringavond. Ongeveer twee weken voor die
avond krijgen ze van mij een lijst met een flink aantal ge- Kort voordat de corona-beperkingen van kracht
sprekspunten over dat boek alsmede wat ander materiaal werden, kwamen de kringen voor de derde keer
zoals recensies en informatie over de schrijver. Op de
dit seizoen bij elkaar om samen te spreken over
kringavond wordt het boek besproken met als leidraad de de roman De goede zoon van Rob van Essen.
toegestuurde gesprekspunten. Die bespreking in de
Dit boek won in 2019 de Libris literatuurprijs.
groep geeft aan het lezen een duidelijke meerwaarde.
Ook dit boek is een vrij pittige roman, waar je
Met elkaar kom je vaak tot een beter inzicht in zo’n soms wel even voor moet gaan zitten. En juist dan is
best wel complexe roman. Ook is het heel verrijkend om het fijn, dat je als deelnemer wat handvatten
je eigen mening over het boek of over de thematiek van
krijgt en dat je er met elkaar over kunt spreken.
het boek te toetsen aan die van de andere deelnemers.
In het boek is de hoofdpersoon een naamloze ik
-figuur. Hij heeft zojuist zijn moeder begraven
Op de eerste avonden van dit seizoen in nodie 20 jaar dement is geweest en die hij elke woensdag
vember bespraken we ’t Hooge Nest van
trouw heeft bezocht. Kort na de begrafenis duikt er
Roxane van Iperen. Dit boek bevat het waarge- iemand uit zijn verleden op die de ik-figuur meevraagt op
beurde verhaal van twee joodse vrouwen die in een geheimzinnige reis naar een onbekende
de oorlog in een villa in het Gooi een grote
bestemming. Hoofdstukken over die reis wisselen af met
groep onderduikers huisvestten en vanuit die
hoofdstukken waarin we meer te weten komen over het
villa ook nog allerlei illegale activiteiten coördi- verleden van de ik-figuur. En tijdens de reis reflecteert de
neerden. Het verhaal is zo bizar, dat je onwille- ik-figuur op zijn jeugd in een streng gereformeerd gezin
keurig moet denken aan de uitspraak van
en op de relatie met zijn moeder. Bovendien speelt die
Gerard Reve, dat je de werkelijkheid herkent
reis zich af ergens in een nabije toekomst, waardoor de
aan haar onwaarschijnlijkheid. Tijdens de
auteur zich heeft kunnen uitleven in allerlei futuristische
bespreking bleek, dat alle deelnemers onder de indruk
bedenksels. Kortom ook deze roman bood veel stof tot
waren van deze aangrijpende geschiedenis. We waren
nadenken en door de bespreking kwamen we met elkaar
het erover eens, dat dit boek nog een dimensie toevoegt tot een beter inzicht. Een boeiende discussie ontstond
aan wat we al meenden te weten over de Tweede Webijvoorbeeld over de vraag of de titel van het boek iroreldoorlog. Eén van de aandachtspunten tijdens de benisch is bedoeld of niet.
spreking was de manier waarop de schrijfster literaire
stijlmiddelen heeft gebruikt om deze waargebeurde geAls laatste boek zouden de kringen in april de min of
schiedenis tot een aangrijpend verhaal te maken. Mag je meer autobiografische roman Drift van Bregje Hofstede
dat wel doen als auteur, zo kun je je afvragen: zo’n waar- onder de loep nemen. In dit boek maken we kennis met
gebeurd verhaal op een dergelijke manier inkleuren?
een jonge vrouw van rond de dertig die juist bij haar man
is weggegaan. In een afwisseling van fragmenten die
Begin januari bespraken we een boek van een
spelen in het heden en dagboekfragmenten uit het verlegeheel andere orde, namelijk de roman Grand
den krijg je als lezer een diepgaande analyse voorgeHotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Het is
schoteld van de ontwikkeling van de relatie tussen de ikeen complexe roman met meerdere
figuur en haar ex. Ook deze roman biedt veel aanknoverhaallijnen waarin bovendien diverse hoogst
pingspunten voor een gesprek, maar door de coronacriactuele thema’s aan de orde worden gesteld,
sis is het daar helaas niet van gekomen. Hopelijk lukt het
zoals de identiteit en de toekomst van Europa,
na de zomer om deze boeiende roman alsnog te besprede migratieproblematiek, het populisme, het
ken.
massatoerisme en de verwoestende gevolgen
daarvan. En al die thema’s zijn op een
Ik hoop, dat u als lezer van Drieklank door dit artikel een
ingenieuze wijze verweven in een
beeld hebt gekregen van wat we in de oaseleeskringen
liefdesgeschiedenis met een dramatisch verloop. De
doen. De deelnemers moeten als lezers niet te snel tehoofdpersoon van het boek, een alter ego van de
rugschrikken voor een enigszins complex boek en bereid
schrijver, blikt in de roman terug op die
zijn om door te zetten. Als je dat doet, krijg je er ook veel
liefdesgeschiedenis, terwijl hij in het heden verblijft in
voor terug. We helpen elkaar om de boeken beter te beGrand Hotel Europa, dat dan in feite weer een metafoor
grijpen en het lezen en bespreken van dergelijke boeken
is voor het oude continent. Zo’n boek bevat zoveel stof
verruimt je blik op de wereld waarin we leven en op de
tot nadenken dat één avond nauwelijks toereikend is om menselijke soort. Voor vragen of opmerkingen of een
dat allemaal te bespreken. Als lezer word je bijna vanzelf eventuele aanmelding kunt u een e-mail sturen naar
gedwongen om je mening te bepalen over de uitdagende oaseleeskring@3ranken.nl
stellingnames in het boek. Om er enkele te noemen:
“Europa heeft geen andere toekomst dan een museum
Arie Nagel (leider van de oaseleeskringen)
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Wie wat wanneer

Kom in balans

Een dag voor vrouwen.
zaterdag 12 september 2020 *)
Tijd voor jezelf, rust en energie
nodig?

Kom in Balans met verhaal,
wandeling en dans!
Gun jezelf een dag waarin je kunt
bijtanken. Centraal deze dag staat
‘Jouw Levensboom’. Hoe ben jij
geworteld? Hoe heeft jouw leven zich
vertakt? Naast een verhaal is er
meditatieve dans, een stiltewandeling
en een creatieve verwerking.
Door te luisteren, jezelf vragen te
stellen, te dansen, je te verwonderen
en te wandelen ga je op zoek
naar meer balans in je leven.
*) Datum onder voorbehoud. We
houden rekening met de dan
geldende maatregelen rond het
coronavirus.

Colofon

Samen Eten

In de 1,5 mtr. samenleving die ook na
20 mei van kracht blijft kunnen we als
kookgroep geen High Tea
organiseren. Wat vinden we dat
jammer. Zo graag hadden we ons
prachtig servies weer voor u
uitgepakt om in een echte Engelse
sfeer allerlei lekkere hartige en zoete
hapjes te presenteren. Zeker omdat
het asperge eten op 13 mei ook al
geen doorgang kon vinden. Ook
elkaar missen we om leuke recepten
te delen.

van 9.45 tot 15.30 uur
vrouwen van alle leeftijden
Mariska Litjes en Els
Lagerweij
Plek:
De Drie Ranken, grote
jeugdruimte
Kosten: € 30,- tot € 35,- naar
draagkracht
Lunch: wordt verzorgd (diëten
graag doorgeven bij
aanmelding)
Info en opgave:
de.verwondering.apeldoorn@gmail.c
om
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Redactie:
Hans Hase, Hans Hulst, Gert Jan
Luiten, Willem Olierook, Bert
Scherpenzeel, Gerard van Straaten,
Cor Traarbach, Ad Wijlhuizen.

Kopij volgend nummer uiterlijk vrijdag
7 augustus 2020 voor 24.00 uur
aanleveren via
drieklank@3ranken.nl
Tekst svp niet opmaken en gebruik
Wel is er een kaartenactie gehouden als bestandsnaam 2008+onderwerp
om onze vaste gasten een groet te
artikel. Illustraties als apart bestand
brengen en veel sterkte en uithouding
meesturen. Drieklank verschijnt dan
te wensen in deze tijd.
Er zijn nog geen nieuwe data gepland 29 augustus, voor de periode tot
voor na de zomer. We wachten af en midden november 2020.
zullen zodra het weer kan, u op de
hoogte brengen in de weekbrief.
Voor nu: hou vol en blijf gezond
allemaal.
Jennie Schut

Fietstocht gaat niet door!

Tijd:
Voor:
Door:

Drieklank is een uitgave van de
geloofsgemeenschap De Drie
Ranken. Het blad verschijnt 5 maal
per jaar en wordt gratis verspreid.
Vrijwillige bijdragen om dit blad
mogelijk te maken kunnen worden
overgemaakt op rekening NL25 INGB
0007 6579 14 t.n.v. Drieklank te
Apeldoorn. Daarnaast worden
advertenties geplaatst. Meer
informatie: drieklank@3ranken.nl

De jaarlijkse ‘De Drie Ranken’
fietstocht op zondag 30 augustus
gaat niet door. Aangezien het ons
momenteel vanwege het virus niet
lukt om de fietstocht goed uit te
zetten, en VONC de bevrijdingstocht
aan het eind van de zomer wil laten
plaats vinden, hebben wij besloten
onze jaarlijkse fietstocht op zondag
30 augustus niet door te laten gaan.
Er is nu een mooie gelegenheid om
mee te doen met de bevrijdingstocht
van VONC.
De fiets commissie,
Hans Westdijk en Irene Schiphorst
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Aldi Bijl, tel. 055-542 32 05
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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

