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een wat gewijzigde opzet. De aparte
Vonc folder en de jaargids zijn in
Drieklank geïntegreerd.

...er wacht mij een nieuwe uitdaging...
Gertrudeke neemt afscheid, pag. 4

Als we het kamp binnenkomen staan
honderden vrouwen en kinderen
In het midden treft u nu een
roepend te dringen bij een smalle
poort. ‘Daar worden inentingen
activiteitenkalender aan, bedoeld
gegeven’ wordt ons verteld. De
voor kortlopende activiteiten. Met
meer ruimte dan voorheen in de wat aanblik knijpt je de keel dicht.
Ad op Lesbos, pag. 5
beknopte wie, wat, wanneer pagina’s.
En ik moet zeggen: het ruime aanbod
Voor ik binnenstap spreek ik (in het
geeft aan dat we er weer zin in
Engels) een man uit Venezuela, die
hebben.
blij op de fiets stapt met kleding en
Achterin vindt u de Kerkwijzer met de schoenen voor vrouw en kinderen.
‘Nice people over there’, roept hij me
contactgegevens van de diverse
doorlopende kerkelijke activiteiten en toe…
Willem bij de Kledingbank, pag. 7
groepen en besturen. Daarin zijn ook
de Nootjes opgenomen die voorheen
...het online aanbieden van Het
in de kolom hiernaast stonden.
Kleine Vuur en Het Open Vuur bleek
een gouden greep. Op enig moment
Het thema: ‘Op Goed vertrouwen’
waren er meer dan 1500 bezoekers
komt op veel plaatsen terug. In
interviews, reis en bezoekverslagen, en toen… knalde de website eruit!
Mariska over De Vuurplaats, pag. 8
en columns. In deze tijd wanneer
mensen elkaar al verontrust
aankijken als er één hoest of niest, en Er is een lied met die ene regel die
elkaars nabijheid opzoeken botst met mij erg aanspreekt: “Lieve Heer, Gij
de anderhalve-meter-samenleving, is zegt kom en ik kom”.
Hans interviewt Ida, pag. 15
vertrouwen voor velen een uitdaging.
Dank je wel dat je deze serie over
veelkleurigheid gestart bent. Janny
en ik hadden een goed gesprek
erover.
Hans in reactie op Marius, pag. 16
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Nu komt de vraag aan u, met of
zonder groene vingers…
Jenny over de tuin, pag. 17
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Dan doe je wel een schietgebedje…
Gert Jan interviewt Cor, pag 18
Een uitdaging waarbij we wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken,
en soms misschien wel weer een
duwtje. Ik hoop dat Drieklank daarin
tot inspiratie mag zijn!
Gert Jan Luiten

...als de zon met de lampionnen
speelt word je er vrolijk van, de
bezoeker van De Eglantier wordt een
hart onder de riem gestoken…
Hans interviewt Jos, pag. 19

Meditatie: Op Goed vertrouwen
De woorden van ons nieuwe jaarthema ‘Op goed
vertrouwen’ geven op zijn minst te denken. Zeker in het
licht van de bewogen tijd waarin wij leven. Een tijd waarin
veel van wat zeker leek ineens onzeker is geworden.
Waarin veel aan het schuiven is gegaan. Waarin niets
meer lijkt te zijn wat het was. Het diepste wordt de crisis
waarin wij ons bevinden waarschijnlijk gepeild in de
verwoestijning van vertrouwen. En dat is als wij eerlijk
zijn niet verwonderlijk bij alles wat er gebeurt en wat ons
overkomt.
Vertrouwen. Iedere keer weer voltrekt zich weer het
wonder: mensen schenken elkaar vertrouwen, schenken
zich aan elkaar. Ondertussen duikt wel iedere keer dat
woord wantrouwen op in onze tijd. Deskundigen zeggen
dat onze cultuur een ‘cultuur van argwaan’ is geworden.
Bijna iedereen kan zich daarbij spontaan wel iets
voorstellen. Je hoeft maar te denken aan het grote aantal
sloten waarmee mensen hun deuren sluiten. Er bestaat
zelfs zoiets als een veiligheidsindustrie. Met heimwee
denken we aan het zgn. ‘touwtje van Terlouw’. Het
touwtje dat vroeger uit de brievenbus hing en waarmee je
van buitenaf een deur kon openen zonder een sleutel.

Die tijd lijkt voltooid verleden. Wantrouwen zit nu in de
lucht. Uiteraard heeft onze tijd daar niet het patent op.
Maar alles lijkt erop dat de argwaan, het wantrouwen zich
in onze tijd sterker dan ooit heeft gemaakt. De Vlaamse
psychiater Damiaan Denys schrijft dit wantrouwen toe
aan het gegeven dat we gewend waren alles onder
controle te hebben, tot in details alles te beheersen en te
plannen en dat dat ineens helemaal op losse schroeven
is komen te staan. We zijn op een grens van
maakbaarheid en beheersbaarheid gestuit. Het
vertrouwen heeft daardoor bij velen een forse deuk
opgelopen. De vraag is hoe wantrouwen weer kan
ombuigen naar vertrouwen. Wat is daar voor nodig.
Op deze vraag is geen simpel en eenduidig voor
iedereen passend antwoord mogelijk. Als
geloofsgemeenschap zoeken wij het antwoord in de
Schrift. Elke zondag weer opnieuw spellen wij de
woorden van de bijbel. Horen we naar de stemmen die
daar klinken. De afgelopen maand augustus klonk elke
zondag de stem van Paulus. Die moeilijke Paulus. En
toch is wat hij schrijft nog zo actueel en relevant. De
theologie van Paulus kun je opvatten als een vertaling
van het kruis en de opstanding van Christus in een
theologie van grondvertrouwen. Grondvertrouwen in de
onvoorwaardelijke genade van God. En dat grondvertrouwen noemt hij geloof. Geloven is dus ten diepste
vertrouwen. Laten we in het nieuwe kerkelijke seizoen
dat voor ons ligt dat grondvertrouwen met elkaar voeden
in ons vieren, leren en dienen. In geloof, hoop en liefde.
Henri ten Brinke

STARTZONDAG 20 september: Op Goed vertrouwen!

‘OP GOeD VERTROUWEN’ luidt ons nieuwe jaarthema.
Je moet maar durven in tijden van Corona om met zo’n
thema aan te komen. En dan ook nog een startzondag?
Is dat niet onverantwoord? Wij denken dat het belangrijk
is om toch een startmoment te kiezen, natuurlijk anders
dan andere jaren, maar toch! Zondag 20 september
willen we een programma voorschotelen dat geheel en al
volgens de richtlijnen veilig is. Op dit moment denken we

nog hard na over de wijze waarop we dat kunnen doen,
en de plek (of plekken) waar dat kan plaatsvinden.
Informatie wordt gegeven via de website, weekbrief en
de (digitale) kerkdiensten. Reserveer alvast
zondagochtend 20 september: tussen 9.00 en 13.00
uur… ergens daartussen zullen we elkaar weer
ontmoeten! Heel graag tot dan!
Ad Wijlhuizen
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Van de Kerkenraad: Een nieuw seizoen & afscheid van Gertrudeke vd Maas
Wat hebben we een raar en hectisch seizoen achter de
rug. Een seizoen dat leek te gaan staan in het teken van
de afronding van de nieuwbouw en een groots
openingsfeest van de nieuwe De Drie Ranken.
Maar hoe anders werd het: na het uitstel van de
openingsweek volgde door de corona-uitbraak al snel
een zeer beperkte mogelijkheid voor ontmoeten en
vieren. En zo werd de periode van maart tot de zomer
gekenmerkt door afstand houden, hygiënemaatregelen,
discussies over wat wel en niet kan of mag en over hoe
we toch zo goed mogelijk geloofsgemeenschap kunnen
zijn met deze beperkingen.

Zoals u hieronder kunt lezen zal het seizoen in elk geval
in het teken staan van het afscheid van ds. Gertrudeke
van der Maas. Na vijftien jaar trouwe dienst in onze wijk
gaat zij een nieuwe uitdaging aan als diaconaal
ondernemer voor heel Apeldoorn. We gunnen haar van
harte deze nieuwe uitdaging en zijn blij dat we elkaar nog
blijven tegenkomen als gemeentelid en als drijvende
kracht achter onze pioniersplek De Vuurplaats. Maar wat
zullen wij haar gaan missen! Op het moment van
schrijven is nog niet precies duidelijk wanneer zij in dienst
van de Centrale Diaconie zal treden maar wij verwachten
dat dit begin november zal zijn. Hoe we afscheid gaan
nemen moeten we nog bedenken, maar wel is inmiddels
In juli kwam er gelukkig wat meer ruimte. We mogen met bekend dat de afscheidsviering op 25 oktober zal worden
meer mensen de viering bezoeken, kunnen weer zingen gehouden in een Open Kring en Lichtboot Viering. Via
en door de week is er ruimte voor ontmoeting. We hopen weekbrief en website houden we u verder op de hoogte,
van harte dat dit zo doorzet, hoewel nu (half augustus) de ook indien de datum toch nog mocht veranderen.
situatie alweer wat onzekerder lijkt te worden. Toch is op
dit moment de planning om vanaf 6 september de
Gezien de tekorten op onze meerjarenbegroting zullen
vieringen weer op zondag te laten plaatsvinden. U heeft
we niet direct op zoek gaan naar een vervanger, maar de
inmiddels vast gemerkt of dat gelukt is! De Beeld &
acute gaten die vallen bij de jeugd zullen we zeker snel
Geluidgroep heeft het mogelijk gemaakt om de viering te proberen op te lossen. Tijdens het traject Visie2030 is al
live-streamen op internet, en daarom kunt u dus thuis
uitgebreid nagedacht over hoe we onze geloofsmeevieren als u niet in de kerk aanwezig bent. Wat blijft
gemeenschap beter kunnen organiseren. Door de acute
is dat u zich moet aanmelden voor de vieringen en dat
drukte rond de verbouwing is de uitwerking van de
koffiedrinken na de viering met maximaal 40 mensen
plannen op een laag pitje komen te staan, maar reken
mogelijk is. Elders in deze Drieklank en wekelijks in onze erop dat we daar nu versneld mee aan de gang willen
weekbrief, kunt u lezen hoe dat praktisch verder
gaan!
georganiseerd wordt.
We hopen en verwachten dat we dit seizoen elkaar weer
Voor komend seizoen is het afwachten wat er allemaal
vaker zullen treffen en spreken. Daar zien we naar uit. Zo
mogelijk wordt. Natuurlijk zien we er naar uit om weer
gaan zowel De Drie Ranken als Gertrudeke een nieuw
groepen op te starten, ontmoetingen mogelijk te maken,
seizoen, een nieuwe toekomst in, Op Goed vertrouwen!
koren te laten zingen. We zullen zien wat er allemaal
mogelijk blijkt.
Han Brinkhuis, Adriaan de Putter

Afscheid als wijkpredikant
‘Lieve mensen van God’, zo spreek ik u als
geloofsgemeenschap al bijna vijftien jaar heel graag aan
in de vieringen. Omdat ik ieder van u zie als Gods
geliefde mens en ik van harte hoop dat u dat zelf ook zo
ervaart… Het geeft mij een sterke en vreugdevolle basis
in mijn leven mijzelf zo te kunnen zien.
Het is tijd voor een mededeling: er wacht mij een nieuwe
uitdaging… De Centrale Diaconie van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn zoekt een diaconaal ondernemer
om het sociale gezicht van de kerk in Apeldoorn meer op
de kaart te zetten. Ik voel me geroepen om mij daarvoor
in te zetten als diaconaal predikant. De Centrale Diaconie
is daar blij mee.
Wat betekent dit?
- Praktisch: dat er nog een aantal formele zaken moeten
worden besloten in de Algemene Kerkenraad en andere
kerkelijke organen. De zaak is daarmee nog niet
beklonken, maar de verwachting is niet dat er een kink in
de kabel komt.
- Dat betekent dat ik als wijkpredikant afscheid van u zal
gaan nemen, ergens in het najaar. Als de datum bekend
is, zal die worden gecommuniceerd via website en
weekbrief en de Facebookpagina.
- Wel zal ik verbonden blijven aan pioniersplek de
Vuurplaats voor 9 uur in de week. En zo zal u mij in dit
huis ook aan het werk zien, betrokken op de jongere
generaties.
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- En ook zal ik met plezier lid blijven van deze prachtige
geloofsgemeenschap, maar dus niet meer als
wijkpredikant, maar als gemeentelid.
Ik ben een dankbaar mens: dat ik de afgelopen vijftien
jaar van u en jou de ruimte heb gekregen om met mijn
geloof en mijn talenten en tekortkomingen mij als
predikant voor deze mooie geloofsgemeenschap in te
zetten. Tot zover voor nu. Later volgt meer.
ds. Gertrudeke van der Maas

Een week op Lesbos
Ik heb het dunne zakboekje van de griekse filosoof
Epictetus bij me als ik naar Lesbos afreis. Het bevat,
zo belooft het, wenken voor een evenwichtig leven.
Zijn openingszin: ‘Al wat bestaat is in twee
categorieën te verdelen: de ene valt binnen ons
bereik, de andere niet.’ Over die laatste zouden we
ons dan ook geen zorgen moeten maken meent hij.
Het lijkt me even heerlijk als onmogelijk.

plek bedoeld voor 3000. In dat kamp zijn speciale safezones ingericht, omgeven
door metershoge hekken,
om alleenreizende vrouwen
en kinderen bescherming te
bieden. Als we het kamp
binnenkomen staan
honderden vrouwen en
kinderen roepend te dringen
Terwijl de publieke opinie opgeslokt wordt door de
bij een smalle poort. ‘Daar
berichten over Covid 19, bezoek ik samen met onze zoon worden inentingen gegeven’
Jesse twee vluchtelingenkampen op het Griekse eiland
wordt ons verteld. De
Lesbos. We doen dat als vrijwilliger voor de organisatie
aanblik knijpt je de keel
‘Because We Carry’ (BWC). Deze werkt sinds haar
dicht.
oprichting in 2015 met teams van vrijwilligers die
wekelijks worden uitgezonden en ingezet. Wij maken
Een woon-unit voor vrouwen wordt door ons geschilderd
deel uit van team 249. We zijn met vijf.
en ingericht, we hebben een
spelmiddag met alleenreizende
kinderen en de vrouwelijke
vrijwilligers doen aan huidverzorging.
Samen met een andere organisatie
en, alweer, vluchtelingen zelf,
verzamelen we in de verzengende
hitte vuil dat in de omgeving van het
kamp rondslingert. Zo willen we de
Na een Corona test mogen we dan eindelijk aan het
griekse bevolking terwille zijn, voor
werk. Elke ochtend brengen we ontbijt rond in het
wie het geduld ook eindig is. Het zal
kleinere kamp Kara Tepe, dicht tegen de hoofdstad
je maar gebeuren: je eiland met
Mytilini aan. Daar worden zo’n 1200 vluchtelingen
70.000 inwoners krijgt er 20.000
opgevangen in een redelijk goed verzorgde omgeving.
vluchtelingen bij. En dat terwijl de
Dit kamp is dan ook bedoeld voor de meer kwetsbaren.
Europese overheden hun
Kara Tepe vormt een soort dorp, opgebouwd uit ISOverantwoordelijkheden niet of
boxen (containers met een raam en deur), waar men, als nauwelijks nemen.
er geen corona is, vrijelijk in en uit mag. Iedereen is in
afwachting van ‘papieren’ die toestemming moeten
Lesbos is een prachtig eiland, waar je nog altijd een
verlenen om door te reizen naar het vasteland.
mooie en ontspannen vakantie kunt houden. Het
Sommigen die wij spreken zijn al meer dan twee jaar in
toerisme, de belangrijkste bron van inkomen, is er
afwachting van het benodigde. Eenmaal in Athene, volgt, echter ingestort. Eerst door de vluchtelingen, nu ook
zo begrijpen we, voor velen een nieuwe beproeving. Daar nog door COVID-19. In ons eerste hotel zijn we de
moet men een werkvergunning aanvragen en huisvesting enige gasten. Pedros, de autoverhuurder, maakt een
zien te regelen. Velen belanden daar weer op straat.
machteloos gebaar: ‘dit is alweer een verloren jaar’
zegt hij, ‘maar wat moet je?’
Wij laden elke ochtend de bananen in, de groentes, het
brood, wat noten en yoghurt. Deur aan deur geven we
Ik denk terug aan Epictetus en vraag me af waar die
het af aan soms schuchtere dan weer open handen en
grens nu eigenlijk ligt tussen wat wel en niet binnen je
gezichten. We doen mee met de sportuurtjes samen met bereik valt. Soms is dat meer, soms minder dan je denkt.
Hamid, de worstel-coach uit Afghanistan, en hangen wat Wat mij het meest bijblijft zijn de gezichten en de ogen
rond met de gasten bij de barbershop waar mannen en
van degenen die mij aankeken : mannen, vrouwen,
een enkele vrouw een kappersopleiding krijgen. Iets
kinderen. Ze stellen mij een vraag, een ongemakkelijke,
verderop is het thee-huis, opgezet
‘laat mij toe’. Een antwoord heb ik niet. Dat zullen we
door BWC en gerund door de
samen moeten geven.
bewoners zelf. Want ook dat hoort
bij hun filosofie: de dingen doe je
Een bijzondere en tegelijk ongemakkelijke ervaring rijker
samen. Elders op het eiland staat
reizen we terug. Daar lees ik dat Kerk in Actie een
een enorme container met
collecte gaat organiseren voor de hulp aan alleen
duizenden in Nederland verzamelde reizende kinderen op Lesbos. Wat mooi om te lezen! En
rugzakjes: gevuld met wat
zelf denk ik: wat valt er eigenlijk nog meer onder mijn
speelgoed, bedoeld voor de
bereik, en wat niet?
kinderen. Wij sorteren ze op leeftijd
en brengen ze later, tent voor tent,
Veel dank voor de giften die we
rond in Moria, het veel te grote
mochten overdragen aan de organisatie
vluchtelingenkamp dat symbool
van BWC. Als team brachten we, mede
staat voor de Europese onmacht.
namens u en jullie, meer dan € 14.000
Daar staan naast de tenten van de bijeen! Vele druppels koelen gloeiende
UNCHR de zelfgebouwde hutjes,
platen.
opgetrokken uit hout en plastic.
Meer dan 16.000 mensen op een
Ad Wijlhuizen
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Tafelgesprekken

Welkomstteam

Wat is het een tijd geleden dat we elkaar gezien en
gesproken hebben. Er is ook zoveel gebeurd het
afgelopen half jaar! En nog is het einde niet in zicht.
Alle reden om elkaar te ontmoeten en in gesprek te
gaan.

Het bezoeken van nieuw-ingekomen leden is een
bijzondere vorm van pastoraat dat vaak letterlijk
bijzonder is. Je gaat op weg met een naam en adres
en misschien nog wat namen van gezinsleden en
daar moet je het mee doen. Best een beetje
spannend.

We hebben een aantal middagen
en avonden gepland om dat
gesprek ook veilig aan te gaan.
Elk dagdeel is er ruimte voor zo’n
25 deelnemers. Op de
bijeenkomsten zullen we n.a.v.
een korte inleiding en wat vragen
met elkaar het gesprek zoeken.

Je kunt je opgeven voor de onderstaande data. Het liefst
met een tweede mogelijkheid, zodat er wat geschoven
kan worden. Dat kan door een mailtje te sturen aan:
 pastoraat@3ranken.nl of , als dat niet kan, per
telefoon: Frouwkje Nagel  5420 713. Geef daarop je
voorkeur aan: 1…… 2…… Voor de dagdelen geldt: vol is
vol. Én: twee avonden zijn speciaal bestemd voor
gemeenteleden tot 50 jaar. De andere dagdelen zijn voor
iedereen toegankelijk. Op deze manier willen we
proberen de onderlinge banden aan te halen en weer iets
te proeven van samen geloofsgemeenschap zijn.
Welkom!
Dit zijn de data:
Ma 12 okt 19.45 uur (tot 50 jr)
Wo 14 okt 14.30 uur
19.45 uur
Do 15 okt 14.30 uur
19.45 uur (tot 50 jr)
Wo 11 nov 14.30 uur
19.45 uur
Do 19 nov 14.30 uur
19.45 uur
Ad Wijlhuizen

Is de bewoner thuis? Is er interesse voor de kerk? Het
soort contact dat we hebben is heel divers. Van nog geen
5 minuten aan de deur tot heel inhoudelijke gesprekken
aan de keukentafel of op de bank. Nieuwe leden die
buiten de wijk wonen vertellen bijvoorbeeld waarom ze
voor De Drie Ranken kiezen. Dat gaat dan over de ruimte
die er is, de aandacht voor de jeugd en het
oecumenische karakter. Het kan ook zijn dat de bewoner
geen interesse heeft voor de kerk. Mensen krijgen dan de
keus om zich uit te laten schrijven.
Het afgelopen seizoen bezochten we 48 adressen waar
56 nieuwe leden woonden. Het merendeel van de nieuwe
leden is single of heeft een partner die geen lid van de
kerk is. 25% van de nieuwe leden zetten hun
handtekening om zich via de scriba te laten uitschrijven.
Dat percentage is al jarenlang ongeveer gelijk.
Ondanks de bouw in Zonnehoeve daalt ieder jaar het
aantal nieuwe leden. Door de coronacrisis viel het
bezoeken bijna stil.
Lijkt het je een uitdaging om
dit werk af en toe te doen en
met name wat jongere
mensen te bezoeken? We
denken dat het goed is als je
in dat geval ongeveer 45bent.
Neem gerust contact op met
Herman Ekenhorst
(coördinator welkomstteam
 5431 134)

Vooraankondiging Levende Adventskalender
In september iets over advent in Drieklank? Ja
inderdaad voor je het weet is het zo ver.
U kent ze wel … de adventskalenders in de winkel,
waarmee we aftellen naar kerst. Iedere dag kan er een
luikje worden geopend waarachter zich een verrassing
bevindt. De levende adventskalender is gebaseerd op
hetzelfde idee. Samen aftellen naar kerst, iedere dag
gaat er in De Maten ’s morgens, ’s middags of ’s avonds
ergens een deur open bij een gastadres en achter die
deur staat er tussen 10.00 en 11.30 of 15.00 en 16.30 of
20.00 en 21.30 uur koffie en thee klaar. In de donkere
dagen voor kerst even een moment van ontmoeting, een
gesprekje. Net als vorig jaar hopen we, als de
coronaregels het toelaten, dat er weer elke dag ergens
een deur open gaat in De Maten.

Uiteraard hebben we hiervoor gastvrije huizen nodig van
mensen die hun huiskamer beschikbaar stellen en een
kopje koffie of thee aan willen bieden. Het liefst 19
verschillende adressen, zodat er alle doordeweekse
dagen van advent (30 november t/m 24 december) een
adres beschikbaar is.
Doet u mee, bent u het
gastadres voor 1 ochtend of
middag of avond? (1 ½ uur)
Voor aanmelding en voor vragen
bel of mail naar Arie of Frouwkje
Nagel,  5420 713 / 0654234979 of
 frouwkjenagel@gmail.com

Ruim van te voren verschijnt er op verschillende plekken Namens de Taakgroep
informatie over welke deur er op welke dag open gaat.
Pastoraat,
Ook in de weekbrief van november en december en in de Arie en Frouwkje Nagel
volgende Drieklank kunt u lezen welk luikje er op welke
dag open gaat, waar de koffie / thee die ochtend klaar
staat.
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Kledingbank van Sant’Egidio belangrijker dan ooit!
De ontwikkelingen van de laatste tijd maken
‘vertrouwen’ tot sleutelwoord…

winnen van de grondstoffen en bij de vervaardiging heel
veel water wordt verspild en zeer vervuilende kleurstoffen
worden gebruikt. Het is allemaal heel dubbel, maar deze
Weer open!
kleding krijgt gelukkig een ‘tweede leven’. Maar op het
Kort nadat de coronaregels werden versoepeld en de
gebied van bewustwording moet er nog een hele omslag
Kledingbank (Oude Beekbergerweg 157) weer open kon, plaatsvinden om een goede balans te vinden tussen
bracht ik een bezoek aan de vrijwilligers van Sant’Egidio verantwoord vervaardigen en dragen/hergebruiken.’
om met hen in gesprek te gaan. Voor ik binnenstap
spreek ik (in het Engels) een man uit Venezuela, die blij
Kopen?
op de fiets stapt met kleding en schoenen voor vrouw en Een paar weken na mijn bezoek lees ik in de Stentor een
kinderen. ‘Nice people over there’, roept hij me toe …
artikel met als kop “Kledingbank in Apeldoorn Zuid krijgt
meer zekerheid”. Daarin lees ik over de plannen om het
‘Er was nog nooit zoveel aanbod en de armoede is in
pand te kopen van de gemeente Apeldoorn. Dat de
deze coronatijd toegenomen,’ vertelt Gea Dashorst me
lokale overheid al langer bezig is om vastgoed af te
en nadat ik van een van de andere vrijwilligers, Valentine, stoten dat ze niet nodig heeft, hetgeen ook voor dit pand
voorzien ben van thee, praat Gea me bij over de gang
geldt. En dat vanwege de maatschappelijke relevantie
van zaken qua veiligheidsmaatregelen. Niet meer dan
(ook ontmoetingsplek) er van een speciale regeling
drie personen tegelijk binnen; het brengen en halen van
gebruik kan worden gemaakt.
kleding op verschillende dagen. Dat allemaal om de
Vlak voor ik dit artikel inlever, app ik Ronald naar de
risico’s te verkleinen.
laatste stand van zaken met betrekking tot de koop.
“Het is nog niet helemaal rond. De gemeenteraad moet
Overigens zijn de toelatingseisen versoepeld omdat het
de compensatieregeling nog goedkeuren, maar als dat is
aanbod groot is en de vraag daarmee nog niet in de pas gebeurd kunnen we het pand voor € 50.000 kopen (1/4
loopt. Ook mensen met een uitkering uit de gemeente
van de koopprijs). Een mooi bedrag, maar natuurlijk ook
Apeldoorn, die financieel in problemen zijn gekomen, zijn nog heel veel geld”, laat Ronald me weten, “maar ik heb
van harte welkom. ‘Helaas worden dat er steeds meer,’
er vertrouwen in dat het goedkomt”, zo sluit hij af.
verzucht Gea.
Acties!
Dubbel gevoel
Ik bewonder de instelling en passie van Ronald en al die
Even later sta ik te praten met Ineke Oor, voor wie ik door andere vrijwilligers. Bij mij rijzen echter de vragen: hoe
ons ‘Emmanuelverleden’ een speciaal plekje in mijn hart gaan ze dat betalen? Hoe gaan ze voor het onderhoud
heb. Ook zij is vanaf het begin (2011 in de Fabianus &
zorgen? Sant’Egidio moet het immers hebben van giften,
Sebastianuskerk) bij de Kledingbank betrokken. Ze toont donaties en subsidies. Dat zal niet voldoende zijn …
me de volle rekken met vaak nog heel mooie kleding.
We zullen dus acties moeten opzetten en ook daar zullen
‘Dames- en kinderkleding is er in overvloed, maar extra
mensen in vertrouwen voor opstaan en aan mee gaan
herenkleding zouden we wel kunnen gebruiken’ laat
doen. Dit prachtige werk en deze fantastische mensen
Ineke me weten (en hierbij als oproep vermeld).
verdienen dat!
We krijgen het met elkaar nog even over het feit dat er
zoveel nog echt mooie, soms nieuwe kleding wordt
Hier alvast het rekeningnummer voor wie daar niet op wil
aangeboden.
wachten
: Stichting Sant’Egidio Apeldoorn
Gea: ‘Aan de ene kant natuurlijk heel fijn, maar als je het NL81 INGB 0006 7476 28
beschouwt vanuit het oogpunt van duurzaamheid, dan is
het natuurlijk niet goed. Prijzen zijn vaak laag, spullen
Willem Olierook
gemaakt in lage lonenlanden, waarbij meestal voor het
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De Vuurplaats
Het klinkt als een spannend boek uit de serie De
Aardkinderen van Jean M. Auel, maar het bestaat
echt!

Pioniersplekken
Ik heb met Mariska Litjes en Elbert Vink bij de laatste
thuis afgesproken om de lezers van ZICHT055 helemaal
‘bij te praten’ over een initiatief dat bekend staat als
pioniersplek: De Vuurplaats.
Om dit in de juiste context te zien eerst even het
volgende ter inleiding. De synode van de Protestantse
Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven
aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn nu
ruim honderd initiatieven ontstaan. In Apeldoorn zijn
momenteel drie pioniersplekken: De Fontein (Zuidbroek),
De Sleutel (Kerschoten en Zuid ) en De Vuurplaats (De
Maten).
Kernthema’s
Mariska vertelt: Eind 2018 is een groep van zes mensen
in Apeldoorn begonnen met De Vuurplaats.
De nieuwsgierigheid naar wat geloof en zingeving
betekent voor jonge mensen bracht ons bij elkaar. We
zijn begonnen met een luisterfase waarin gesprekken
werden gevoerd over deze drie thema’s. We voerden
gesprekken met een zelfontworpen landkaart (een
bewerking uit de Belevingsatlas). Uit deze gesprekken
werd geleerd waar de kernthema’s en behoeftes voor
jonge mensen liggen. Uit een terugkoppeling op een
avond die we organiseerden met de doelgroep zijn
activiteiten gekomen waar we mee aan de slag zijn
gegaan.

je concentreren op bij voorbeeld een kaarsje en luisteren
naar rustgevende muziek en beelden die voorbij komen,
kan men – en dat krijgen we ook terug – een half uur in
een andere wereld zijn. Ook naderhand met elkaar nog
wat napraten wordt als heel waardevol ervaren.

Over Het Kleine Vuur zegt Mariska: Dit hebben we
samen met een aantal ouders opgezet vanuit de vraag:
Wat zoeken jonge gezinnen met kinderen tot 6 jaar die
niet of niet vaak in de kerk komen, maar toch hun
kinderen wat van het geloof mee willen geven? In de
coronatijd konden we natuurlijk niet bij elkaar komen,
maar het online aanbieden van Het Kleine Vuur en Het
Open Vuur bleek een gouden greep. Op enig moment
waren er meer dan 1500 bezoekers en toen… knalde de
website eruit!
Nieuwe ideeën en oproep
Mogen we binnenkort weer nieuwe activiteiten van De
Vuurplaats verwachten?
Elbert: Zeker. We gaan een podcast – een audiouitzending van muziek of gesproken woord die op
aanvraag wordt aangeboden – maken, we willen

Activiteiten en ervaringen
Elbert neemt over met: Op dit moment zijn er drie
activiteiten die worden aangeboden: Het Open Vuur: elke
woensdagavond van 19.30-20.00 uur. Vanwege de
vakantieperiode is de start 16 september. Het Kleine
Vuur (een meespeelviering) en de Kerstwandeling (het
kerstverhaal voor het hele gezin), die al vanaf 2018
vanuit De Drie Ranken wordt georganiseerd en waar wij
ons bij aangesloten hebben.
Voor welke doelgroepen zijn Het Open Vuur en Het
Kleine Vuur en wat gebeurt er aan ‘vurigs’ is mijn vraag?
Elbert: Het Open Vuur is bedoeld voor mensen grofweg
in de leeftijdsgroep 18 tot
45 jaar. Het is echt
bedoeld als rustmoment
voor mensen die altijd
druk zijn, maar die toch
ook wel inzien dat met
name bezinning
belangrijk is om juist al
dat gedraaf vol te
houden en een moment
van bezinning in de week
goed kunnen gebruiken.
Men wil het niet al te
godsdienstig. Met stilte,
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kloosterweekenden en wandeltochten organiseren en we
zijn bezig met een WhatsApp-groep ‘Kom je bij me eten?’
Ik merk op dat ik vermoed dat het merendeel van de
lezers van dit blad niet binnen de doelgroepen valt.
Mariska zegt: Het zou erg mooi zijn als die lezers dan
denken: Dit moet ik mijn kinderen of kleinkinderen eens
vertellen! Daar zouden we als pioniersplek enorm mee
geholpen zijn. Ze kunnen doorverwijzen naar onze
website: www.devuurplaatsapeldoorn.nl
Met toestemming overgenomen uit Zicht055, auteur
Willem Olierook

Op go(e)d vertrouwen – op de bonnefooi

Activiteiten van de pioniersplek gericht op 45-:
Alle activiteiten vinden plaats in De Drie Ranken, tenzij
anders aangegeven. De eerste drie activiteiten zijn
bestaande activiteiten, de andere gaan we ontwikkelen.
Dan weet je wat er aan zit te komen!

Vroeger hoorde je mensen dat nog wel eens zeggen:
we gaan op de bonnefooi. Als je hen voordat zij aan
hun reis of vakantie begonnen, vroeg waar zij naar
toe gingen, dan antwoordden ze: dat weten we nog
niet, we gaan op de bonnefooi! En dat betekende dan
dat zij op reis gingen in het volste vertrouwen dat zij
onderweg wel een onderkomen zouden vinden.

Op de bonnefooi betekent “op goed geluk” zonder van te
voren iets te regelen of af te spreken. Het is volgens het
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands naar alle
Het Open Vuur
waarschijnlijkheid een vernederlandsing van de Franse
Een half uur rust en inspiratie midden in de week. Vanaf uitdrukking “de bonne foi”, waarin “foi” geloof, vertrouwen
wo 16 sep iedere week (behalve schoolvakanties). Van betekent. Je gaat dus op reis op goed vertrouwen.
19.30-20.00 uur. De deur naar stilte staat vanaf 19.15
Het Franse “bonne foi” gaat terug op het Latijn: “bone
uur open. Naderhand ontmoeting bij koffie/thee. Vanaf dit fide”. Wat je naar het Nederlands toe zou kunnen
seizoen zitten we in de toekomstige stilteruimte. Wellicht vertalen als “goed geloof” of “goed vertrouwen”. Je
ook nog online (ivm corona-maatregelen).
herkent het in de uitdrukking die wij gebruiken om aan te
geven dat een bedrijf “bonafide” is , goed te vertrouwen.
Het Kleine Vuur
Als iets of iemand slecht te vertrouwen is , spreken we
Meespeelviering voor peuters en kleuters en hun ouders. van “malafide”.
Data zo 6 sep, 15 nov, 3 jan. Inloop vanaf 11.15 uur,
programma 11.30-12.00 uur. Na afloop ruimte voor
Tegenwoordig vertrouwen we als we op reis gaan
ontmoeting.
volledig op onze TomTom in de auto en Google Maps op
In gesprek
Aan de hand van een landkaart met allerlei
zingevingswoorden gaan we in gesprek met jou/jullie
over wat je bezig houdt in het dagelijks leven. En over
wat voor jou belangrijk is als het gaat om geloof,
zingeving en/of spiritualiteit. Zo willen we goed luisteren
naar wat jonge mensen beweegt en daar ons aanbod op
afstemmen.

onze smartphone. Op deze media vinden we snel en
gemakkelijk een onderkomen dat we in één moeite door
op hetzelfde moment nog kunnen reserveren. Zal zo de
uitdrukking “op de bonnefooi” snel uit de tijd raken?

Hans Hulst

‘Kom je bij me eten?’
We gaan een whatsappgroep opzetten voor mensen die
het leuk vinden af en toe samen (vegetarisch) te eten en
daarbij een goed gesprek te hebben. Belangstelling?
Laat het weten.
Podcast
In het najaar gaan we als pioniersteam aan de slag om
podcasts te maken, zodat we je tijdens een wandeling of
een stil plekje thuis iets geven over na te denken en van
te genieten. Vanaf december hopen we podcasts aan te
kunnen bieden.

Uitnodiging Zegenviering

In een viering zondag 6 oktober om 16.00 uur in De Drie
Ranken, staat het zegenen van mensen centraal. Wie
zoekt naar Gods nabijheid in een situatie van zorgen,
ziekte, ouderdom,
eenzaamheid, of wie
simpelweg de behoefte
voelt om gezegend te
Kloosterweekend
worden, is van harte
Een kleine retraîte, even een weekend voor jezelf, voor
verstilling en verdieping, geloofsgesprekken.. Soms lastig welkom in deze viering.
We zingen en bidden
te plannen, maar als je er toe komt, heel waardevol om
met elkaar, er is een
te ervaren. We gaan een weekend plannen in het
korte overweging, en
voorjaar.
vervolgens worden de
handen opgelegd en een persoonlijke zegenbede
Meer informatie
uitgesproken bij wie om een zegen hebben gevraagd.
Voor alles geldt: alle actuele informatie staat op onze
website: devuurplaatsapeldoorn.nl. Zoek je contact? Wil Vanwege de persoonlijke betrokkenheid op wie een
zegen vraagt, is het wenselijk als men zich van tevoren
je ergens meer van weten? Stuur een bericht naar
opgeeft. Informatie en aanmelden kan via de pastores en
 hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of naar Gertrudeke
via Anneke Sijtsma, tel. 5412824,
van der Maas  06-5320 7778
zegenviering@3ranken.nl. In de hal van de kerk liggen
vanaf begin september aanmeldingsformulieren.
Wandelen
Wie van wandelen houdt, kan ook bij de Vuurplaats
terecht. We gaan wandelingen aanbieden om samen te
wandelen en ondertussen een goed gesprek te hebben.
In januari volgt de eerste wandeling.
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Van de kerkrentmeesters: Financieel jaarverslag 2019
De positieve reacties in de laatste wijkavond, waarin we
de begroting voor dit jaar presenteerden, stimuleerde ons
om ook het financieel jaarverslag over 2019 met u te
delen. Omdat we dat in deze periode niet lijfelijk
kunnen doen vindt u hierbij een beknopt verslag met
uitleg. In de wijkkerkenraad hebben wij deze cijfers van
2019 gepresenteerd en zijn ze goedgekeurd.
Graag lichten wij een paar zaken toe:
U kunt zien dat het resultaat over het afgelopen jaar goed
is. Dit is met name omdat we in 2019 ongeveer € 37.000
minder hoefden af te dragen aan Centraal Apeldoorn,
omdat de beleggingen van het afgelopen jaar een hoog
rendement hadden. Als wijken profiteren we daarvan
mee. Was dit rendement er niet geweest dan hadden wij
een klein tekort gehad. De inkomsten vanuit de
gemeente zijn volgens begroting en de lasten hebben we
met zijn allen zelfs kunnen drukken in het toch wel gekke
jaar 2019 met de vernieuwbouw. Al met al natuurlijk een
mooi resultaat.
Wat onze aandacht heeft zijn de inkomsten ten opzichte
van de uitgaven. Jaarlijks dalen onze inkomsten, welke
wij in de meerjarenbegroting begroot hebben op
1% daling per jaar. Voor 2020 zitten wij op een
toezegging die weer aansluit op onze begroting, echter
het zou mooi zijn als hetzelfde resultaat als in 2019
halen.

Daarnaast stijgen de kosten altijd door inflatie en
salarisontwikkelingen en hebben we in 2020 nog weinig
opbrengsten kunnen genereren vanwege de
vernieuwbouw en de corona situatie. Door het nieuwe
gebouw zijn er ook weer een aantal kosten gedaald,
zoals energie etc. Wij blijven kijken waar we de kosten
kunnen beperken en de inkomsten kunnen laten stijgen.
Mocht u hiervoor ideeën hebben, dan vernemen wij dat

natuurlijk graag.
Wij snappen dat dit financieel overzicht niet voor
iedereen even duidelijk is. Heeft u daarom vragen over
dit financieel overzicht, dan ben ik uiteraard bereid om
toelichting te geven.
 kerkrentmeesters.voorzitter@3ranken.nl of  0622229221.
Namens de kerkrentmeesters van De Drie Ranken,
Hendrie Kroes, Voorzitter Kerkrentmeesters
Baten 2019
Verhuur gebouwen
inclusief marge buffet
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
(vrijwillige bijdrage, collectes , etc.)
Totaal
Lasten 2019
Lasten kerkgebouwen
excl. afschrijvingen
Lasten overige onroerende zaken
en inventaris
Pastoraat
Verplichtingen/bijdragen
andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Afdrachten Protestantse Gemeente
Apeldoorn Centraal
Totaal
Positief

€ 26.205
€
-240
€ 273.415
€ 299.380
€

21.973

€

5.273

€
€

182.983
1.765

€
€
€

39.274
1.316
15.462

€

268.046
€ 31.334

Van de kerkrentmeesters: Wijkkas 2019
Hierbij de jaarcijfers van de wijkkas 2019. De
boekhouding over 2018 is wel bijgehouden, maar
vanwege ziekte en het overlijden van de penningmeester
Fokko Woldendorp, niet samengesteld en niet
gepubliceerd. Vervolgens is 2019 wel inzichtelijk gemaakt
en een verkorte versie is hierbij gevoegd.
De inkomsten zijn, mede dankzij uw giften en acties,
hoger dan de uitgaven. Hartelijk dank daarvoor. Het
verschil wordt toegevoegd aan de reserves. De
wijkkasreserves zijn door de 2019 actie toegenomen van
afgerond € 44.000,- naar afgerond € 48.000,-. Deze
reserve is ons inziens niet te hoog.
Voor 2020 zijn we, mede in verband met Corona,
benieuwd wat de ontwikkelingen zullen zijn voor de
wijkkas. We gaan nog steeds uit van lagere inkomsten,
ook mede vanwege de vervallen subsidie voor ‘oud
papier’. Ondanks de verwachte lagere inkomsten, lager
dan begroot, hopen we op een nulresultaat voor 2020.
Blijft U svp de wijkkas collecten gul steunen.
Heeft u vragen over dit financieel overzicht, dan ben ik
uiteraard bereid om toelichting te geven. Via 
penningmeester.wijkkas@3Ranken.nl of  06-2258
2127.
Namens de kerkrentmeesters van De Drie Ranken,
Jan Kuiper, penningmeester wijkkas.
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Inkomsten 2019
Collectes
Giften
Wijkkasactie in 2019
Acties (metaal, blikjes, oud papier)
Overige inkomsten
Totaal
Uitgaven 2019
Taakgroep Eredienst
Taakgroep Pastoraat
Koffie
Kopieën
Overige uitgaven
Totaal

€ 4.602,03
€ 2.977,50
€ 5.299,50
€ 4.493,20
€ 3.037,81
€ 20.410,04
€ 4.108,82
€
961,47
€ 6.000,00
€ 3.136,69
€ 2.170,67
€ 16.377,65

Toelichting:
Wijkkasactie is eens in de 2 jaar, helft opbrengst in 2019,
in 2020 eveneens € 5299,50. Inkomsten subsidie oud
papier (€ 1000,- per jaar) vervalt in 2020.

Activiteitenkalender
September
10-sep do
12-sep za
17-sep do
23-sep wo
24-sep do
30-sep do
Oktober
1-okt do
1-okt do
6-okt di
7-okt do
8-okt wo
8-okt do
13-okt di
15-okt do
20-okt di
22-okt do
27-okt di
27-okt di
27-okt di
November
2-nov ma
4-nov wo
5-nov do
5-nov do
5-nov do
9-nov ma
9-nov ma
12-nov do
16-nov ma
21-nov za
24-nov di

19.30
09.45
19.30
19.30
19.30
19.30

Sacrale Dans
De Verwondering: Kom in balans…
Het Open Vuur voor alle leeftijden
VONC Film: The Railwayman
Het Open Vuur voor alle leeftijden
VONC in Gesprek: Werk en zingeving

19.30
19.30
15.30
19.30
19.30
19.30
15.30
19.30
15.30
19.30
15.30
20.00
20.00

VONC in Gesprek: Met pensioen...
Het Open Vuur: voor alle leeftijden
OGJG: collegereeks
VONC Film: The Weeping Camel
Sacrale Dans
Het Open Vuur voor alle leeftijden
OGJG: collegereeks
Het Open Vuur voor alle leeftijden
OGJG: collegereeks
Het Open Vuur voor alle leeftijden
OGJG: collegereeks
Mediteren
Vonc in Gesprek: Als kinderen...

19.45
19.30
19.30
19.30
20.00
19.45
20.00
20.00
19.45
20.00
20.00

De Verwondering: Godly Play Jona
OASE Leeskring
Sacrale Dans
OASE Leeskring
VONC in Gesprek: Bonhoeffer
De Verwondering: Bibliodrama Jona
Mediteren
VONC in Gesprek: Bonhoeffer
De Verwondering: Dansen met Jona
Voorstelling ‘Wie ben ik?’
Mediteren

Sacrale dans - Meditatie in
beweging

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.

Kom in balans met verhaal en
dans!

Tijd voor jezelf, rust en energie
nodig? Kom in balans met verhaal,
dans en wandeling.
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.

Za 12 sep (met inachtneming van de regels rond het
coronavirus) van 09.45 u tot 15.30 uur. Voor vrouwen van
alle leeftijden. Door Mariska Litjes en Els Lagerweij. In De
Drie Ranken. Kosten: € 25,- tot - € 30,- naar draagkracht.
Lunch: ivm coronamaatregelen graag zelf meenemen.
Soep wordt geserveerd evenals koffie en thee. Info en
opgave:  de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Het Open Vuur

Voor iedereen die ruimte zoekt voor
stilte en reflectie. Je mag er gewoon
zijn, je hoeft even niets. Iedere week een
ander thema, met inspiratie vanuit
diverse achtergronden. Rustige muziek, luistermuziek en
beelden die korte teksten ondersteunen. Nadien kun je
elkaar ontmoeten en wat drinken bij de bar. Deze Open
Vuren plannen we 6x op een donderdagavond van 19.3020.00 uur, met een kwartier vooraf en een kwartier na
afloop voor degenen die een half uur wat aan de korte
kant vinden.
Deze Open Vuren zijn extra naast die voor mensen
jonger dan 45 jaar op de woensdagen.
www.hetopenvuur.nl

The Railway Man

Een film in het kader van de
Vredesweek. The Railway
gaat over de Britse
legerofficier Lomax die tijdens
de Tweede Wereldoorlog
gevangen wordt genomen
door de Japanners. Als
krijgsgevangene moet hij
werken aan de beruchte Birma
Do 10 sep, 8 okt, en 5 nov, 19.45 - 21.00 uur in de
-spoorlijn en overleeft hij
kerkzaal van De Drie Ranken. Inloop om 19.30 uur.
slechts ternauwernood de
Kosten: € 4,00. Zolang de maatregelen rond het
vreselijke ontberingen.
coronavirus van kracht zijn dansen we op ruime afstand
van elkaar. Opgave vooraf verplicht  vonc@3ranken.nl Decennia later ontdekt Lomax,
die inmiddels getrouwd is met
Patti, dat de Japanse vertaler
die verantwoordelijk was voor
zijn vreselijke behandeling nog
steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar
de man die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om
hem te confronteren...
Een mooie film over de verwerking van oorlogstrauma’s,
Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn
liefde, trouw en verzoening. Wo 23 sep, 19.30 uur
www.3ranken.nl
toegang € 4,00 (aan de zaal). Aanmelden verplicht via
 vonc@3ranken.nl
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Activiteitenkalender
Workshop Werk en Zingeving
door Heidi Jansen.
Heidi Jansen (1963) is
loopbaanadviseur en
opleider. Ze studeerde
geestelijke verzorging
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In 2017 werd
haar boek ‘Werk en
Zingeving’
gepubliceerd.

The Story of the
Weeping Camel

Deze film uit 2003
vertelt het
waargebeurde verhaal
over het leven van
een herdersfamilie in
de Mongoolse Gobiwoestijn.
In het voorjaar helpt het
gezin bij de geboorte van de kamelenkalveren. Eén van
de kamelen brengt na een zware bevalling een zeldzaam
Wat geeft jou zin in je werk? Zingeving gaat om meer dan wit kalf ter wereld. De moeder verstoot het kalf echter en
plezier en geluk, zingeving gaat een laagje dieper en
weigert melk en moederzorg te geven. De twee zoontjes
heeft te maken met het ervaren van betekenis en
van de familie worden op reis door de woestijn gestuurd
verbondenheid.
om in de stad een muzikant te zoeken die het hooshDeze workshop is bedoeld voor iedereen die het leuk en ritueel kan uitvoeren, een muziekritueel dat de moeder
belangrijk vindt om eens stil te staan bij zingeving en
met haar jong moet verzoenen. The Story of te Weeping
werk. En dan wordt niet alleen betaald werk bedoeld.
Camel was tijdens het Filmfestival Rotterdam de
We starten met een luistersessie van drie kwartier. Heidi publiekslieveling en het was echt vechten voor een
Jansen vertelt over haar onderzoek naar werk en
kaartje! Het mooie van deze film is dat je ook in een
zingeving en gaat in op de vraag of de coronapandemie
volstrekt andere cultuur universele dingen herkent: de
de zin in ons werk zal veranderen.
band tussen mens en dier bij boerenfamilies, de
Daarna gaan we met elkaar ontdekken wat ons
menselijke solidariteit en het zorgen voor elkaar, de
persoonlijk zin geeft. Je maakt kennis met twaalf thema’s lokroep van de moderne wereld met al zijn
die raken aan zin in je leven en je werk. Vragen die onder verleidelijkheden, kinderen die spelen en huilen en
andere aan de orde komen zijn: Wat geeft jou plezier en luisteren naar de verhalen van ouders en grootouders en
voldoening? Waarmee voel je je verbonden? Welke
ook het beroep dat mensen doen op hogere machten als
waarden zijn leidend in jouw leven? Hoe kun je van
laatste redmiddel. Een prachtige warme docu-achtige
betekenis zijn voor anderen?
film. Wo 7 okt, toegang € 4,00 (aan de zaal). Aanmelden
Je gaat naar huis met een aantal ideeën en handvatten
verplicht via  vonc@3ranken.nl
om meer zin in je werk en leven te ervaren.
Wo 30 sep, 19.30 uur, toegang € 7,00 (aan de zaal).
Mediteren in De Drie Ranken
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl
Op zoek

Met pensioen… maar hoe ga ik dat doen?

Als je tussen de 60
en 70 bent, meldt
zich je pensioen.
Een nieuwe
levensfase. Je kijkt
er naar uit, of
misschien ook wel
helemaal niet. Hoe
dan ook: het stelt
vragen aan wat er belangrijk was, is en zal zijn. Hoe
beleven anderen dit? Wat vind je zelf? Doel van deze
avond is hierover met elkaar in gesprek te gaan en
zelf tot verheldering te komen.
Wanneer je met pensioen gaat, verandert je
dagbesteding. Het klinkt vreemd maar je hoort er niet
meer bij. Hoe heb jij dat ervaren? En je kunt nog veel,
maar, inderdaad, niet alles meer. Wat betekent dat voor
je? Wat is je nieuwe perspectief? Hoe ben je er mee
omgegaan en wat wordt dan in je leven belangrijk?
Waaraan ontleen je je identiteit? Wat heeft dat met je
visie op je leven en geloven te maken?
Het aanbod op deze avond in kleine groepjes bestaat uit
drie of vier verschillende thema’s. Ieder thema wordt
ingeleid door een ervaringsdeskundige of filmpje.
Organisatie en inlichtingen: Ad Wijlhuizen en Herman
Ekenhorst. Do 1 okt, 20.00 uur, eigen bijdrage € 4.00
Aanmelding vooraf voor 26 september is dringend
gewenst via  vonc@3ranken.nl
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We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar
rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte
en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en
authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We
zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan
helpen.
Wat meditatie doet
Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en
authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid.

Met elkaar, met God, de Bron van ons leven. Als je
geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf en
word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.
Meditatief leven
Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief
leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit
de bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en
aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en
toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid.

Activiteitenkalender
Praktisch
In het nieuwe seizoen 2020/’21 kun je weer deelmemen
aan een meditatiegroep in De Drie Ranken. De eerste
bijeenkomst zal zijn op di 27 okt. Vervolgens elke 2e en
4e dinsdag van de maand. De meditatie is in de nieuwe
stilteruimte van De Drie Ranken. We beginnen om 20.00
uur en ronden om 21.00 uur af met een kop thee/koffie.
Voor meer info kun je contact opnemen met Henri ten
Brinke (06-114 012 97 of henritenbrinke@3ranken.nl).
Aanmeldingen verplicht via  vonc@3ranken.nl.

Lezing: Als kinderen andere
wegen gaan.

door Margriet van der Kooi.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit
de kerk en hun ouders vragen zich
af wat zij verkeerd hebben gedaan.
De tieners, twintigers en dertigers
van nu maken kennis met heel
andere horizonten dan hun ouders
en grootouders. Er is een enorm
aanbod van gedachten, opvattingen,
leefstijlen en muziekculturen.
Datzelfde geldt voor geloof en
levensoriëntatie. De
vanzelfsprekendheid om het spoor
van de ouders te volgen is
weggesijpeld. Margriet van der Kooi bespreekt thema’s
als loslaten, teleurstelling als een weg naar God,
vertrouwen en identiteit. Margriet van der Kooi is
geestelijk verzorger in het Hofpoort ziekenhuis in
Woerden. Di 27 okt 20.00 uur, toegang € 7,00(aan de
zaal). Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl
De Verwondering wil mensen
Bijbelverhalen laten beleven en
verstaan in onze tijd. Wat voor de één
geloofsverhalen zijn, zijn voor anderen
oerverhalen over mens-zijn. Voor weer
anderen zijn deze verhalen onderdeel van ons cultureel
erfgoed. Altijd weer zijn het verhalen om onze eigen
ervaringen aan te spiegelen en te delen met anderen.
Verhalen vol wijsheid, met ruimte om vragen te stellen,
andere wendingen te onderzoeken en om te inspireren
tot creativiteit.
Verhalen op maat.
Voor vertellingen op maat voor jouw groep (bijv.
buurtgroep, werkgroep, familie- of vriendengroep) kun je
contact opnemen met Mariska Litjes en Els Lagerweij
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Jona

In november organiseren wij
drie avonden over ‘Jona’. Je
kunt alle drie de avonden volgen
of een keuze maken uit het
programma.
Jona, Godly Play vertelling
door Mariska Litjes
Een ironische vertelling over een tegendraadse profeet,
die alles verkeerd doet. Toch komt alles goed, behalve
misschien zijn eigen relatie met God. Het verhaal laat
veel vragen onbeantwoord. We moeten het verhaal zelf
afmaken. We worden uitgedaagd om na te denken, over
Jona maar ook over de betekenis van dit verhaal in ons

eigen leven. We luisteren, verwonderen ons, stellen
onszelf vragen en zetten dit om in een (creatieve)
verwerking. Ma 2 nov 19.45 uur – 21.45 uur:
Jona, Bibliodrama
door Gertrudeke van der Maas
We gaan aan het werk met het begin van het verhaal van
Jona. Bibliodrama is geen toneelstuk, we spelen niets na.
Het verhaal komt tot leven doordat we zelf in het verhaal
stappen, vanuit een zelfgekozen rol. Zo ontdekken we
spelenderwijs waar het verhaal raakt aan ons eigen
levensverhaal. Ma 9 nov 19.45 uur – 21.45 uur.
Jona, tegendraads dansen
door Els Lagerweij
Er spelen allerlei thema’s in het verhaal van Jona. Jona
loopt weg, daalt af, rust uit, verdrinkt, wordt opgevangen,
keert terug. Hij is behoorlijk tegendraads. Er zijn emoties
en thema’s waar je jezelf aan kunt spiegelen. Al dansend
trekken we met Jona mee op zijn reis. Ma 16 nov 19.45
uur - 21.45 uur.
Kosten per avond: € 5,00, bij aanmelding voor alle drie
de avonden betaal je € 12,00 op de eerste avond. Info en
opgave:  de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Bonhoeffers’ betekenis voor ons pastoraat
in een a-religieuze omgeving.
Twee avonden over de duitse theoloog Dietrich
Bonhoeffer, die in de Tweede Wereldoorlog in
gevangenschap is omgekomen na
verzet tegen Hitler.
In de eerste avond leren we iets over
de levensloop van Bonhoeffer en met
name wat hij geschreven heeft over
pastoraat. Hoe hij vanuit zijn eigen
geloof pastoraat wilde doen.
Luisteren, luisteren en luisteren en
als er iets gezegd moet worden over
God, dan is Hij niet de oplosser van
alle vragen. Maar wat als dan toch
de waaromvraag in het pastoraat
klinkt?
De tweede avond gaan we aan de
slag met een praktijkervaring/case en
is er ruimte voor inbreng van eigen
meegemaakte ervaringen.
Deze twee avonden zijn met name voor werkers /
ambtsdragers en belangstellenden in het pastoraat.
Do 5 en 12 nov, 20.00 uur, maximaal 10 deelnemers
Toegang € 7,00(aan de zaal). Aanmelden verplicht via
 vonc@3ranken.nl

Voorstelling ‘Wie ben ik?’

Op geheel eigen wijze treedt Kees van der Zwaard op
in een 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
muziektheatervoorstelling ‘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
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“Oud Geleerd, Jong Gedaan”
zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij
zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van

Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn. Het is een
indrukwekkend optreden waarin Kees zijn talenten laat
zien. Za 21 nov, aanvang 20.00 uur. Deze avond voor
heel Apeldoorn, wordt gehouden in de Jachtlaankerk.
Toegang € 7,00 (aan de zaal). Aanmelden verplicht via
 vonc@3ranken.nl

Oaseleeskringen

In de Oaseleeskringen lezen en bespreken we in het
winterseizoen vier recent verschenen boeken uit de
Nederlandse literatuur. Er zijn twee kringen: één op de
woensdagavond en één op de donderdagavond.
Hieronder ziet u het programma voor het komende jaar:
Boek 1: Marieke Lucas Rijneveld, De avond is ongemak
(Shortlist International Booker Prize 2020))
Op wo 4 en do 5 nov 2020
Boek 2: Oek de Jong, Zwarte Schuur
(Boek van de maand DWDD en nominatie Libris
Literatuurprijs 2020)
Op wo 6 en do 7 jan 2021
Boek 3: Sander Kollaard, Uit het leven van een hond
(Winnaar Libris Literatuurprijs 2020)
Op wo 24 en do 25 feb 2021
Boek 4: Stephan Enter, Pastorale
(Nominatie Libris Literatuurprijs 2020)
Op wo 7 en do 8 apr 2021
De deelnemers schaffen de
boeken zelf aan of lenen die in
de bibliotheek en zorgen ervoor,
dat zij die hebben gelezen in de
periode voorafgaand aan de
kringavonden.
Ongeveer twee weken voor een
kringavond krijgen zij een aantal
gespreksvragen betreffende het
aan de orde komende boek per
e-mail toegestuurd.
Het maximum aantal
deelnemers per kring is 12. Er
is nog ruimte voor een enkele
nieuwe deelnemer. Aanmelden
kan via  oaseleeskring@3ranken.nl Graag voorkeur
aangeven voor de woensdag of donderdagavond.
Arie Nagel
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U denkt nu wellicht, he dit klopt niet, het is net
andersom! In dit geval beschrijft het echter precies
waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges
van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen
hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken,
gegeven door enthousiaste en deskundige studenten
(HBO en universitair). De colleges zijn toegankelijk voor
iedereen, maar we richten ons op 60+.
De colleges zijn laagdrempelig en toegankelijk, maar
tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens en na het
college bestaat de mogelijkheid mee te discussiëren en
vragen te stellen. De colleges voor het seizoen
2020/2021 beginnen op di 6 okt. Het thema van deze
reeks is: “Strafrecht in Nederland”
De onderwerpen zijn :
College 1 Bronnen voor strafrecht
College 2 Welke rechten heeft de verdachte?
College 3 Hoe hoog zijn de straffen in Nederland en hoe
verhoudt zich dat tot andere landen?
College 4 Is levenslang echt levenslang?
Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door
wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor
een gezonde geest en een goed wel bevinden
ongelooflijk belangrijk is actief te blijven. Daarom nodigen
wij u graag uit aan deze colleges deel te nemen.
‘Wij’ zijn de werkgroep OGJD
Apeldoorn, verbonden aan de
landelijke stichting Oud Geleerd
Jong Gedaan. Deze stichting
organiseert sinds 2014
collegereeksen voor senioren
door enthousiaste studenten.
Als werkgroep doen we dat sinds oktober 2019 in
Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken
maar het is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit.
In principe gaat het steeds om drie college reeksen van
ieder vier colleges in een seizoen. De eerste reeks is in
oktober, de tweede in februari en de derde in april. In
seizoen 2019-2020 konden we door de corona uitbraak,
helaas maar twee reeksen houden. Deze werden door de
deelnemers hoog gewaardeerd, en ze zaten bijna vol
(max 40 personen)
Praktische informatie
Data collegereeks oktober: di 6, 13, 20, 27 okt, inloop
15.00 uur, college 15.30-16.30, nagesprek 16.30-17.00
uur. Kosten: € 20,00 per reeks van 4 colleges incl. per
college 1 x koffie/thee. Opgave: voor de hele reeks van 4
colleges via  oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl
onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer
en geboorte datum. U kunt zich ook telefonisch
aanmelden bij Dhr. A van Dillen  06-4930 6648. Uw
aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
Betaling: U betaalt € 20,00 op rekeningnummer: NL 67
INGB 0008503483 tnv Stichting Huis van Ontmoeting te
Apeldoorn. Onder vermelding van de betreffende reeks.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gert
Nijmeijer  06-5378 3808
Corona: de colleges worden georganiseerd met
inachtneming van de door het RIVM voorgeschreven
maatregelen. Voor aanvang ontvangt iedere deelnemer
nog een uitgebreide instructie.

Op go(e)d vertrouwen – in gesprek met Ida Visch
Een woensdagmiddag in de nu bijna voorbije zomer.
Ida en ik ontmoeten elkaar in de hal van De Drie
Ranken. We hoeven ons niet aan elkaar voor te
stellen. We kennen elkaar immers nog van de tijd dat
Ida pastor was van een zorgcentrum zoals de
Berghorst en ik voorzitter was van de commissie
voor het ouderenpastoraat die de pastores in de
zorgcentra van Apeldoorn bij hun werk begeleidde.
Na onze handen met de ontsmettingsgel gewassen te
hebben, zoeken we een tafel in de ontmoetingsruimte
waaraan we op corona-afstand tegenover elkaar
kunnen zitten.
Toen wij in de redactievergadering van Drieklank
over het thema “op go(e)d vertrouwen” spraken,
dachten we meteen aan jou. Want jij hebt heel wat
narigheid meegemaakt en wat doet dat dan met je
vertrouwen?
Ja, je kunt wel zeggen dat ik een flinke bagage heb. Maar
ik ga er niet de hele dag onder gebukt als een loden last.
Niet dat het me koud laat, maar ik wil er mijn dagen niet
mee verprutsen. Ik heb mijn leven nog en dat wil ik goed
besteden. Ik wil vooruit zien en geen dag verloren laten
gaan.
Wil je ons iets vertellen over die bagage die je met je
meedraagt?
Op 2 februari 2009 overleed onze dochter Sandra. Ze
had kanker en kon niet genezen. Dat wisten we, maar je
houdt hoop juist ook omdat zij zo opgewekt was en zo vol
goede moed. Ze had in de wereld van de dans haar
geluk gevonden. Ze hadden het zo mooi samen, zij en

bidden we vanuit wat we zelf wensen, vanuit het
perspectief van zoals we zelf willen dat ons leven zal
verlopen. Maar daarover hebben wij geen zeggenschap.
Als we daarover wel zeggenschap gehad zouden
hebben, dan zouden Sandra, onze dochter en Henk, mijn
man, er nog geweest zijn. Dan zou ik ook zelf niet ziek
zijn geworden. Wat er ook gebeurt, God heeft het goede
met mij voor. Daarin geloof ik, daarop vertrouw ik.
En toen kreeg je zoon Erik onlangs ook nog corona.
Ja, hij heeft zelfs op de intensive care gelegen. Hij was
erg ziek. Ik was bang nu ook hem te verliezen. Dan was
ik alles kwijt. Toen stortte mijn wereld in en was mijn
basis wel even weg. Wat ik enkel bidden kon was: Heer,
wees alstublieft bij hem! Het is soms hard werken om het
vertrouwen vol te houden. Als het even weg lijkt, is het
vertrouwen toch latent aanwezig. En dan vind ik ook wel
weer de rust. Met mijn zoon gaat het gelukkig weer goed.
Al was het soms hard werken zoals je zegt, je hebt
altijd het vertrouwen als basis kunnen behouden?
Op goed vertrouwen, op God vertrouwen is mijn
levensmotto. Op God vertrouwen is op goed vertrouwen.
Zo ga ik graag door het leven, ook al is er soms ook wel
eens iets niet goed. Maar God heeft geen slechte dingen
met mij voor. God is erbij en dat is goed!
Wat is het voor jou:
“vertrouwen in God” of
“vertrouwen op God”?
Allebei denk ik. Vertrouwen
op God is meer zoals een
kind vertrouwen heeft op
haar vader. Dat hij sterker
is en dat hij het wel zal
weten. Vertrouwen in God
is meer iets van de
binnenkant van je ziel, het
is dieper, intenser en
breder. Meer spiritueel.

Is er voor jou een
Bijbelverhaal dat goed
zou passen bij “op go(e)d
vertrouwen”?
Ja, het verhaal van
Abraham die zijn zoon moet
haar man. Maar daar houdt de kanker geen rekening
offeren. Ik weet hoe het
mee. Na jaren vechten, verloor ze deze ongelijke strijd.
voelt om een kind te
Dat hakt er enorm in bij een moeder. Acht jaar later op
moeten opgeven. En dan
precies dezelfde datum, 2 februari 2017, overleed Henk, op weg gaan op goed
mijn man. Ook na een lang ziekbed. Ik heb hem thuis
vertrouwen dat God er in
kunnen verzorgen. Nog geen drie weken later raakte ik
zal voorzien. Ja,
zelf in het ziekenhuis. Iets gecompliceerds met de keel. Ik vertrouwen dat is zo
ben toen wel negen keer geopereerd. Een paar keer was fundamenteel in mijn leven.
mijn toestand zo zorgelijk dat men vreesde dat ik het niet
zou halen. Mijn toekomst, zo die er nog was, leek het
Is er ook een lied dat in
verpleeghuis te zullen worden. Mijn wilskracht heeft mij
dit verband bij jou opkomt?
erdoor getrokken. En nu gaat het goed met me, al praat
Er is een lied met die ene regel die mij erg aanspreekt:
ik dan ook met een wat hese stem.
“Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom”. Ik word
uitgenodigd op goed vertrouwen te gaan. Zo wil Ik op
Is dat enkel je wilskracht?
goed vertrouwen op weg zijn en genieten van de plekken
Neen, met wilskracht alleen red je het niet. Er moet een
die ik onderweg aandoe en van de mensen die ik
basis aan ten grondslag liggen. Een basis van
ontmoet.
vertrouwen. Ik wist, ik voelde dat God erbij was, bij mij en
bij dat hele proces van mijn ziek zijn. Maar hij is erbij op
Hans Hulst.
zijn manier. Dat heb ik moeten leren. Als wij bidden, dan
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In gesprek
Beste Marius,

Beste mensen,

Dank je wel dat je deze serie over
veelkleurigheid gestart bent. Janny
en ik hadden een goed gesprek
erover. Ook voor ons is de bijbel de
bron voor ons Christenzijn. Soms
wat lastig zoals nu we volgens
rooster lezen uit de brief aan de
Romeinen. Wat een geweldig
voorbeeld en inspiratiebron is Jezus.
Het thema is veelkleurigheid in
geloof en kerk. Wij willen dit wat
ruimer zien dan de overwegend
blanke De Drie Rankengeloofsgemeenschap en kerk. Bij
kerk denken we dan aan oecumene
en wereldkerk. Door vele reizen
mochten wij ontmoetingen hebben
met Christenen in o.a. Egypte, ZuidAfrika, Indonesië, Ethiopië. Overal
wordt de bijbel gezien als bron. Maar
hoe verschillend is de interpretatie
en uitwerking! Dan weer heel
orthodox, ergens anders neigend
naar vrijzinnigheid. Soms
evangelisch of behorend tot
Pinksterkerken. Rooms-katholiek of
Protestant. De mensen zijn blank of
zwart of een ander mooi kleurtje.
Wat te denken van de vele
Migrantenkerken in Nederland. Open
zijn en luisteren naar elkaar. Respect
hebben voor ieders zoektocht naar
de Liefde en het leven. Dat is wat
van belang is voor ons en dat gaf
ons mooie ontmoetingen.

Ik ben blij met het welkom van de
redactie in de vorige Drieklank en de
bijdrage van Gert Jan Luiten. Dat
schept een goede sfeer om met
elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels
heeft de eerste aflevering diverse
reacties opgeleverd.

Tja beste Marius, zelfs uitvoeringen
van de Matthäus-Passion kennen
vele interpretaties. Vraag maar eens
aan verschillende dirigenten. Zo zijn
er ook verschillen in Voorgangers,
waar ook ter wereld, maar ook in De
Drie Ranken, die voor ons meer
leraar, dan dirigent zijn en zichzelf
ook als leerling mogen zien. Wat fijn
dat er veelkleurigheid bestaat en
mensen, ook in De Drie Ranken,
samen komen om met elkaar
gemeenschap te vieren.
Janny en Hans Segaar

Drieklank: 16

De Bijbel als Bron? (1)
Naar aanleiding van de vorige
aflevering schreef Gert Jan Luiten:
‘Natuurlijk is de Bijbel de bron van
ons leven als christenen. Die Bron
delen we en daarop willen we ons
leven richten.’ Het volgende citaat
van een andere lezer toont echter
aan, dat niet elk gemeentelid de
Bijbel als enige bron van het
christelijk en kerkelijk leven
beschouwt: ‘Er worden zo te
gemakkelijk andere waardevolle
bronnen van ‘wijsheidsliteratuur’ voor
geloof en religie te ver van het
‘centrum’ geplaatst dan wel ter zijde
geschoven, genegeerd, ontkend of
afgewezen ten koste van de
veelkleurigheid van
geloofsgemeenschappen.’

De Bijbel als Bron? (2)
Enkele andere reacties geven aan,
dat de Bijbel moeilijk is te verstaan en
toe te passen. Veel Bijbellezers
hebben moeite met
tegenstrijdigheden, ingewikkelde
gedeelten en achterhaalde
standpunten. Citaat uit een brief:
‘Veel mensen zijn té ver afgeraakt
van de teksten, begrippen en normen
die de ene Bijbel hanteert en worden
niet geraakt door aandachtig luisteren
en tijd investeren in de Bijbel als
Bron, zoals jij (Marius) die voorstelt.
Dat redden ze niet meer en haken af.’

Wanneer we deze reacties
vergelijken met het pleidooi de Bijbel
als Bron te gebruiken, is de
conclusie, dat drinken uit deze Bron
vaak niet geschikt of inspirerend
wordt gevonden voor leven en
welzijn. Ook uit onderzoek van het
Nederlands Bijbelgenootschap blijkt,
dat de Bijbel weliswaar nog veel
wordt verkocht, maar steeds minder
wordt gelezen en nog minder goed
gelezen wordt. Daarom heb ik
Vruchten van de Bron geschreven.
Deze uiteenlopende opvattingen
Hierin gaat het om leren verstaan en
bestaan al eeuwen en hebben de
beleven van de Bijbelse kernwoorden
vraag opgeroepen, hoe we als
geloof, hoop en bovenal liefde. Dit
christenen, dus als leerlingen en
drietal sluit ook aan bij het devies van
volgelingen van Jezus, mogen of
de Protestantse Kerk: ‘Vindplaats van
moeten omgaan met bronnen, die
geloof, hoop en liefde’. Voor verstaan
een andere inhoud hebben dan de
en beleven van deze levenswoorden
Bijbel. Hierbij gaat het dus niet om
is rationeel of verstandelijk de Bijbel
een verschillende uitleg van de Bijbel, lezen niet voldoende, maar is nodig
maar om het waarderen van andere
dat relationeel of met hart en ziel te
bronnen.
doen. Evenals een liefdesbrief niet
goed kan worden verstaan en beleefd
De Protestantse Kerk, waartoe ook
door die alleen verstandelijk te lezen,
De Drie Ranken behoort, heeft
geldt dat ook voor de Bijbel als vooral
hierover duidelijk afgesproken in haar een verzameling liefdesbrieven van
belijdenis, dat voor haar alleen de
God aan mensen en hun
Bijbel de normatieve Bron is.
uiteenlopende antwoorden.
Omdat de Bijbel geconcentreerd is
rond het Evangelie van Jezus, heeft
Omdat dit met hart en ziel beluisteren
de gezamenlijke synode van de drie
en beantwoorden van het Evangelie
Samen-op-Weg-kerken in 2000
voor veel Bijbellezers onbekend of
unaniem het rapport ‘Jezus Christus, moeilijk is, heeft de interkerkelijke
onze Heer en Verlosser’ aanvaard.
gemeenteopbouwgroep Leven uit de
Bron besloten gratis een online
Omdat fundamentele verschillen over videocursus Bronproeverijen
de Bijbel als Bron grote gevolgen
beschikbaar te stellen. De inhoud
hebben voor de inhoud van vieringen, wordt momenteel ontwikkeld door
vorming & toerusting, pastoraat en
Jelle de Kok, predikant-toeruster van
missionair werk, ben ik benieuwd
de Protestantse Kerk, en mij. De
naar de mening van de lezers van
uitvoering gebeurt door de
Drieklank, hoe we met deze
Theologische Universiteit in Kampen.
verschillen in het licht van het
Meer informatie over opzet en
Evangelie behoren om te gaan.
deelname is te vinden op
www.weetwatjegelooft.nl/
Deelnemen aan het gesprek?
bronproeverijen
Je reactie of vraag is van harte
welkom via drieklank@3ranken.nl
Marius Noorloos

In gesprek

Een tuin voor en door u

Beste Marius,

Een van de laatste grote projecten in en om De Drie Ranken is de inrichting
van het voorterrein. Eelco Koppelaar, Ed van Gent en Jennie Schut zijn
samen tot een ontwerp gekomen en dat is doorgerekend door Eelco. In
september wordt het aanbesteed. Veel van de ruimte is bedoeld om fietsen
te plaatsen, maar er wordt ook een gedeelte beplant.

Om maar meteen te reageren op je
vraag hoe we met verschillen in
geloven (onderaan je stukje de Bijbel
als Bron 1) om moeten gaan…
Ik zou zeggen dat we als eerste in
gesprek moeten gaan en blijven. Als
je daarbij niet bereid bent ook je
eigen normen ter discussie te stellen en dat geldt voor alle deelnemers aan
het gesprek-, kan het mijns inziens
nooit een echte dialoog worden. En
zonder die openheid zul je nooit je
eigen geloof verrijken, maar alleen je
eigen gelijk verder vastspijkeren. Of
zoals dat tegenwoordig zo mooi heet
in je eigen ‘filterbubbel’ verder leven.
Als, denk ik, gemiddelde kerkganger
moet ik je bekennen dat ik het
synodaal geschrift ‘Jezus Christus,
onze Heer en Verlosser’ nog nooit
had gelezen. Dat je er op wees was
een reden om het eens in te zien. In
het kader van veelkleurigheid sprak
de volgende tekst erin mij aan: “De
bijbelse boodschap komt tot ons in
een bonte verzameling van
verkondigende, vertellende,
voorschrijvende, onderrichtende en
lofprijzende uitspraken uit heel
verschillende tijden. (…) Met de
verschillen in de bijbel correspondeert
een rijke verscheidenheid aan
belevingen en expressies van het
geloof. Toch wordt deze veelheid
geen kakofonie wanneer wij (…) naar
de bijbel luisteren. Door alle stemmen
heen ademt de Geest en horen wij de
ene stem van de God van Israël en
zijn Zoon Jezus Christus.”

En dat is denk ik ook het spannende
aan een gesprek over geloof: horen
we daarin de ene stem van God?
Staan we er voor open? Om te
bereiken dat we die stem horen zullen
we steeds terug moeten naar de
Bron, de Bijbel - zodat ook God aan
tafel zit. ‘Onderzoekt alles en behoudt
het goede’.
Gert Jan Luiten

Nu we zulke droge zomers hebben is het zeker zaak om de beplanting
hierop aan te passen. Je wilt geen kostbaar drinkwater gebruiken, dus een
droogtebestendige beplanting is wenselijk. Denk aan planten met grijs, zilver-, of blauwachtig blad. Ook een lange penwortel of klein blad zie je veel
bij dit soort planten. Voorbeelden hiervan zijn
Verbena, Stachys (lamsoor), Lavendel, Salvia,
Wijnruit, Kattenkruid, Kogeldistel en zo zijn er nog
veel meer. Een goede site om over deze
beplantingskeuze eens te lezen is die van Beth
Chatto. Zij heeft een graveltuin ontworpen die een
inspiratiebron voor velen is geworden.
www.bethchatto.co.uk. Nu komt de vraag aan u,
met of zonder groene vingers: Veel van deze
planten zaaien zich uit en laten zich makkelijk
stekken. Mocht u zaailingen in de tuin hebben wilt
u ze dan oppotten. Stekken nemen en laten wortelen kan ook.
Ook onze nationale trots, de tulp kan droogte verdragen want ze bloeit in het
voorjaar om onder de grond te duiken als het heet wordt. Als u bollen gaat
bestellen deze maand, mag er dan voor De Drie Ranken een extra zakje bij?
We zoeken als contrast tegen de lichtgrijze muren naar de donkere tulp
'Queen of Night', 'Black Parrot', 'Black Hero' of de witgroene 'Spring Green.
Ook Allium 'Purple Sensation’ of 'Globe Master' zijn heel welkom. Door bollen

te planten geven we bijen en hommels vroeg in het voorjaar al wat om van te
snoepen. Ook in de beplanting gaan we donkere accenten toepassen bv. de
Sambucus nigra 'Black Lace' dat is een donkere vlier met roze bloesem en
als toegift bessen waarvan sap gekookt kan worden. Wilt u bijdragen aan
deze beplanting meldt dan op de site wat u in de aanbieding heeft.
www.3ranken.nl/aanbodtuin. U krijgt van ons bericht of we op uw aanbod
ingaan en wanneer we denken dat u het kunt komen brengen. Zo wordt deze
ruimte bij de kerk en mooie plek voor en door u.
Jennie Schut

Samen eten
De koks en gastvrouwen zijn na overleg tot de slotsom
gekomen dat we voorlopig geen data prikken in de
agenda waarop we gaan koken voor u. Verschrikkelijk
jammer vinden wij het. We durven het echter niet aan,
zeker nu het COVID-19 virus weer actiever wordt.
Afgesproken is dat we eind september de situatie
opnieuw bekijken. Blijf moed houden en blijf gezond!
Jennie Schut
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Uitgezonden worden
Cor Traarbach, een van onze redactieleden was voor
zijn pensionering beroepsmilitair. Twee keer is hij
uitgezonden, naar Bosnië en later naar Afghanistan.
In welk vertrouwen begin je daaraan?
Rond de tijd dat de van origine Limburgse Cor zijn
opleiding electrotechniek had voltooid sloot DSM de
mijnen. En daarmee werden de banen in Limburg heel
dungezaaid. Zijn buurjongen zat in het leger, en na een
gesprek met de voorlichter meldde Cor zich in Weert voor
de onderofficiersopleiding. Van uitzendingen was nog
geen sprake, dat begon pas vanaf de jaren 80 met
Libanon.
Hij had het naar zijn zin. Als verbindingsman heel veel op
oefening, met name in Duitsland. Met een ploeg van
dienstplichtigen. Mooi werk om er steeds weer een team
van proberen te maken, voldoening als dat ook lukt.
Duidelijke afspraken, maar altijd vertrouwen. In
crisissituaties moet je op elkaar aan kunnen, dat is het
leger als systeem samengevat. Trots als je
dienstplichtigen uit achterstandswijken ziet opbloeien,
structuur in hun leven ziet krijgen.
In 1998 naar Bosnië uitgezonden, twee keer zes weken.
Als invaller, dus heel korte voorbereiding, ook voor zijn
gezin. Niet gaan is eigenlijk geen keuze, want einde
carrière. Vertrouwen dat je partner, Joke, het thuis met
de kinderen redt maakt uitzending mogelijk. Dat is de
basis.
In Bosnië was het rustig. Kon ‘s avonds gewoon over
straat. Als enige Nederlander in een internationaal team
bezig met verzamelen en beoordelen intel (inlichtingen).
Bijna een kantoorbaan…

Duitse ISAF militairen in Afghanistan, foto JensMo via Pixabay

later op een zondagavond kwart voor elf, buiten vriest
het, kachel douche werkt niet goed, 3 keer herstart. Net
weer in orde en daar weg, dan slaat daar waar Cor een
paar seconden geleden nog was een raket in. Via CNN
wist Joke het al voor Cor haar kon bellen. Dan doe je wel
een schietgebedje…

Vertrouwen? Van levensbelang. Vertrouwen in je partner,
in je opleiding en training, in je eigen ervaring en kunde,
in je collega’s, in de medische voorzieningen, in het
systeem. Moeite met vertrouwen politieke beslissingen:
uitvoeringsmacht was te klein voor de opdracht.
Afghanistan in 2003 was andere koek. Langer: een half
Vertrouwen in God? In Afghanistan was de aalmoezenier
jaar, maar ook weer als invaller, en weer op korte termijn: (legerpredikant) dichtbij, maar voelde God ver weg.
minder dan een maand. Een van de eerste groepen die
Werken, eten, slapen - voor meer was geen ruimte.
naar Kabul werd uitgezonden. ISAF: een NAVO missie
Uitputtend. 6 weken verlof na de missie is geen luxe. Tijd
met als hoofddoel het trainen van het Afghaanse leger en om de basis weer terug te vinden.
de ondersteuning van het herstel van het overheidsgezag
na de verdrijving van de Taliban.
Ik zelf werd uitgeloot voor de dienstplicht. In het gesprek
met Cor realiseerde ik me: in het leger vertrouw je elkaar
Zware omstandigheden: 38-43 graden, 10 kg wegend
met je leven. Dat is vertrouwen van een bijna niet te
scherfwerend vest aan, eerste weken warm eten alleen
bevatten orde. Cor verteld zijn verhaal zonder heroïek of
doperwten en worteltjes, lange werkdagen: van half 6 in
grootdoenerij. Met een zekere afstand zelfs. Het typeert
de ochtend tot 10 uur ‘s avonds. En buiten de poort:
hem: je kalmte bewaren en blijven nadenken, vertrouwen
armoede en geweld.
op je eigen kunnen, op je team, je training - die
overlevings-skills - het zit er allemaal in.
Taak ook weer intel. Focus op komende 48 uur. Iedere
ochtend om 8 uur generaal van de missie briefen. Hij
Gert Jan Luiten
moet je kunnen vertrouwen, dus check, check en doublecheck. Jij moet de mensen in het veld die info
Oud IJzer
verzamelen vertrouwen. Geruchten ontzenuwen met
feiten.
In samenwerking met
de firma Van
Veel meegemaakt. Na 3 dagen al overlijdt een militair
Gerrevink hebben we
aan een hartaanval. Wat later rijd een zelfmoordterrorist vanuit De Drie
in op een bus met duitse verlofgangers - hun missie zat
Ranken een oud
er op - geen overleefde het. Nog weer later stortte een
ijzeractie opgezet om
vliegtuig met 60 spaanse verlofgangers neer. Zulke
onze Wijkkas te
gebeurtenissen raken je natuurlijk emotioneel hard. Groot spekken. Een keer
gevoel van onrechtvaardigheid: waarom uitgerekend
per kwartaal wordt er
dan?
een container voor
de kerk geplaatst. De eerstvolgende keer op zaterdag
Zelf daar geopereerd aan een ontstoken elleboog.
12 september van 09.00-13.00 uur.
Medische zorg goed geregeld. Moet ook wel. En dan
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Verbinding
Om de hoek van De Drie Ranken is het
Winkelcentrum De Eglantier. Als kerk willen we
midden in de samenleving staan, en we zijn allemaal
getroffen door het coronavirus. Hoe ervaart een
ondernemer deze tijd? In hoeverre is :”Op Goed
Vertrouwen” het onderwerp van dit themanummer
van toepassing? Hoe ga je om met onzekerheid? Jos
Diependaal van de Eglantier, voorzitter van de
ondernemersvereniging en eigenaar van de
Readshop, staat me graag te woord.

zitten, als de zon met de lampionnen speelt word je er
vrolijk van, de bezoeker van De Eglantier wordt een hart
onder de riem gestoken. Niet gaan somberen. Zo zijn er
meer mooie initiatieven: bijv. er is op afstand bij de
mensen thuis een kaas en bierproeverij georganiseerd.
Vier maanden geleden had men je voor gek versleten, nu
kijken we er niet meer van op. Een crisis maakt de
ondernemer creatief.

We maken een sprong terug in de tijd. In maart was een
bijeenkomst gepland met Hugo Borst als gast, met als
onderwerp de ouderenzorg. De ondernemersvereniging,
voetbalvereniging Groen Wit en De Drie Ranken waren
hierin gezamenlijk opgetrokken. Elk mocht een aantal
mensen uitnodigen uit de eigen achterban. Wat
ongetwijfeld een boeiende avond zou worden waarbij
verbinding centraal stond is helaas niet doorgegaan. Het
was gepland in wat later de eerste lockdown week bleek
te worden. Dit initiatief is een goede reden om elkaar in
de toekomst weer op te gaan zoeken. Niet op een eiland
blijven maar zoeken waar je elkaar kunt versterken, waar
je elkaar wat te bieden hebt.
Een nieuwe maatschappij
De ondernemers stonden in die eerste week voor een
enorme opdracht. Het varieerde van geheel gesloten zijn
zoals horecavoorzieningen en kledingwinkels tot op een
intelligente wijze omgaan met de nieuwe
omstandigheden. Er bestond geen draaiboek. Nieuwe
regels, overleg met de andere winkeliers en de
gemeente. Waar de een zijn omzet zag verdampen
ontstond bijvoorbeeld bij de Readshop vraag naar dingen
die te maken hadden met thuiszittende kinderen, ouders
die thuis werkten. Een gesloten bibliotheek, klanten die
meer kaartjes gaan versturen. Vanaf het begin heeft Jos
gezocht naar de mogelijkheden en niet naar de
beperkingen. Ondernemen is voor hem zoeken en vinden
van nieuwe kansen. Verder terugkijkend heeft hij op meer
momenten nieuwe ontwikkelingen omarmd en er ook
weer afscheid van genomen. Zo is hij eigenaar geweest
van videotheek Videoland. Ondernemen is goed om je
heen kijken, creatief zijn en midden in de samenleving
staan, zoals het samen Hugo Borst uitnodigen.

Voor Jos staat vast dat er nog veel gaat veranderen.
Deze tijd is een prikkel om te veranderen, zo verwacht hij
dat er binnenkort door slimme oplossingen minder pakjes
bezorgers bij de winkeliers komen, maar dat het
gecombineerd gaat worden, goed voor het milieu en de
duurzaamheid.
Bij de pakken neer gaan zitten is voor Jos geen optie, hij
heeft er alle vertrouwen in dat we ook deze crises te
boven komen, dat het niet voor iedereen hetzelfde afloopt
sluit hij zijn ogen niet voor. De winkel zal blijven bestaan,
die verdient zijn bestaan door meer te zijn dan de ecommerce. Als fysiek ondernemer zal je aangesproken
Lampionnen
worden op je meerwaarde. Het verleiden van de
Sinds kort hangen er lampionnen in De Eglantier. Het kan consument, als ondernemer de verbinding blijven
niet missen, je moet wel naar boven kijken! Ze hangen
zoeken.
er als een uitdrukking van niet bij de pakken neer gaan
Hans Hase

Overstap basisschool – middelbare school
Zondag 13 september
In juni ging de overstap van kinderen van groep 8 niet
door. Normaal vieren we dat eind juni tijdens het
LichtSchip: de combinatie van een Open Kring Viering en
de LichtBoot. Zondag 13 september nodigen we alsnog
de kinderen uit om de overstap te vieren. De kinderen die
voorheen meededen aan JongLeren Basis zijn hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.
Nu je de overstap hebt gemaakt naar de middelbare
school, verandert je wereld behoorlijk. En ook in de kerk
verandert het een en ander. Je bent weer welkom bij
andere activiteiten. Vanaf oktober is er maandelijks de
tienerviering Next Step op de 2e zondag van de maand.

En ook bij tienersoos de MUF zijn jullie
van harte welkom, twee keer per
maand op de 1e en 3e zaterdag van de
maand. En vaak is er voorafgaand aan
de MUF JongLeren, waarin je op een
gezellige manier met leeftijdsgenoten
over het geloof in gesprek raakt.
Als je het leuk vindt om te helpen bij de
Kinderdienst of de LichtBoot, ben je
ook van harte welkom. Laat het maar
horen. Stuur dan een mailtje naar de
secretaris van het jeugdwerk, Joop van
Doeselaar:  j.doeselaar7@upcmail.nl
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Kerkwijzer
Informatie (Algemeen, lidmaatschap, bijdragen)
‘Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en

vieringen voor en door 15+ jongeren. Op zoek naar
verbinding met zichzelf, elkaar en God. Elke 2e
zondag van de maand. Welkom vanaf 11.45 uur;
viering 12.00-13.00 uur. Aansluitend samen lunchen
voor wie wil.  connect@3ranken.nl

oefenen in liefdevol, goed leven zoals God het
bedoeld heeft. Daarbij vinden we de belangrijkste
bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en
in de persoon van Jezus. Zij geven ons richting
Muziek in de kerk
voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.
• Zanggroep: Els Lagerweij,  zanggroep@3ranken.nl
Voor deze manier van geloven hebben we elkaar
nodig. Daarom vormen we een
• Con Passione. Koor. Repetitie om de week op
geloofsgemeenschap.’
donderdag.  conpassione@3ranken.nl
•
Pur Sang: Themakoor. Repeteert wekelijks op
Scribaat:  info@3ranken.nl
dinsdag.  themakoorpursang@gmail.com
Aldi Bijl,  5423 205, Evert Schut,  5416 268, scriba
• Kerkomroep: Rechtstreeks (of later) naar vieringen
Voorzitters:
kijken of luisteren: www.3ranken.nl onder
Han Brinkhuis,  5332 949 en Adriaan de Putter, 
’Vieringen’: ‘Preek, liturgie en terugluisteren/kijken’.
5417 841  kerkenraad.voorzitter@3ranken.nl
• Werkgroep Beeld & Geluid
 beeldengeluid@3ranken.nl
Pastores
Ds. Gertrudeke van der Maas,  8444 905 / 06-5320
Taakgroep pastoraat
7778  gertrudekevandermaas@3ranken.nl Vrij op
vrijdag en zaterdag.
In het pastoraat hebben we een luisterend oor voor
Ds. Ad Wijlhuizen,  8430 751
mensen. Secretaris: Frouwkje Nagel  5420 713
 adwijlhuizen@3ranken.nl Vrij op zaterdag.
 pastoraat@3ranken.nl.
Ds. Henri ten Brinke  06–1140 1297
(svp bellen tussen 09.00–09.30 en 12.30–13.00 uur)
 henritenbrinke@3ranken.nl Werkdagen: maandag,
dinsdag en donderdag.

Pastorale groepen
Pastorale groep A: 0 – 50 jaar (en gezinnen waar
de jongste max. 15 jaar is),
 pastoraat.a@3ranken.nl.
Spreekuur pastores: Inloop van 09.30-10.30 uur
Nicolet Groeneweg, coördinator,  06-5105 1408
(m.u.v. schoolvakanties) Maandag ds. Henri ten Brinke,
Pastor: Gertrudeke van der Maas,  06-5320 7778
dinsdag ds. Ad Wijlhuizen, donderdag ds. Gertrudeke
Pastorale groep B: 50 – 80 jaar,
van der Maas.
 pastoraat.b@3ranken.nl
Behoefte aan een gesprek?: Bel dan de pastorale
Arie Nagel, coördinator  06-2782 7757.
telefoon:  06-1770 1122 of  contact@3ranken.nl.
Pastor: Ad Wijlhuizen.
Pastorale groep C: 80 jaar en ouder,
Dopen: contactpersoon doopteam: Siebe Schotsman,
 pastoraat.c@3ranken.nl
 5421 125  doopteam@3ranken.nl.
Hans Hulst, coördinator.  5416 164
Rond een uitvaart: Meldpunt uitvaarten De Maten,
Pastor: Henri ten Brinke
 06-4959 2615.
Bezoekteam ouderen (80+): Adri Hulst,
Kerkgebouw/huur ruimtes:
 5416 164  bezoekteamouderen@3ranken.nl
Kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329
AP, Apeldoorn,  5332 539. Beheerder: Wessel van
Welkomst Team: Coördinator: Herman Ekenhorst,
Ginkel,  beheerder@3ranken.nl
5431 134  welkomstteam@3ranken.nl
Verhuur (extern):  verhuur@3ranken.nl
Buurtgroepen: info  buurtgroepen@3ranken.nl
Reservering (intern):  reservering@3ranken.nl
Onderstaande zorgcentra hebben eigen geestelijk
Geven? PKN Wijkgemeente De Maten, rek. nr.
verzorgers:
NL08 INGB 0005 1738 56.
Heemhof: mevr. M. Bossenbroek-Baller,  529 5000
Penningmeester: Jan Kuiper,  06-2258 2127
 geestelijkverzorgerheemhof@3ranken.nl
•
penningmeester.wijkkas@3ranken.nl
Groot-Schuylenburg: Ds. Constance SchouwstraDijkman,  06-1366 4333
Vieringen
 medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl
Zondag: 10.00 in de winter, 09.30 uur in de zomer.
Voor mensen die slecht ter been zijn is er Autodienst:
 5412 351  autodienst@3ranken.nl

In gesprek met lotgenoten

• Oppas tijdens alle zondagse vieringen (0-4) en

Spirit: Bij psychisch lijden. Een ontmoet-groep. Elke 3e
maandagmiddag van de maand, 13.30-15.00 uur. Ad
Wijlhuizen,  spirit@3ranken.nl

•

Pauze-groep (voor chronisch zieken): Ruimte om
lief en leed te delen. Maandagavond, ca. 1 x per 4 wkn.
Eef Sjaardema,  5410 733  pauze@3ranken.nl

•

•
•
•

Kinderdienst (4-12 jr)  oppas@3ranken.nl,
 kinderdienst@3ranken.nl
Open Kring Viering: 4e zondag v. d. maand (niet: juli/
aug). Laagdrempelige vorm en eigentijdse inhoud.
De LichtBoot: Een speciale kinderviering voor 4–12 jr.
met muziek, verhalen, spel en bidden rondom het
Licht. Elke 4e zondag van de maand
 delichtboot@3ranken.nl
Zangdienst: 3e zondag v.d. maand. 17.00 uur. Met
diverse koren en voorgangers.
Next Step (12-15 jr): 2e zondag van de maand, 09.30
(zomer) 10.00 uur (winter) Eigentijdse viering.
 nextstep@3ranken.nl
Connect@ (15-25 jr): Inspirerende ontmoetingen en
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Taakgroep Diaconie
Diaconaal Sociaal Team: Voor advies bij financiële
problemen. U wordt op vertrouwelijke wijze geholpen.
Tineke Hulzebos,  5427 629
 diaconaalsociaalteam@3ranken.nl.
Omzien naar Elkaar: Hulp aan hen die kortstondig
hulp nodig hebben.  5415 831, 5416 164
omziennaarelkaar@3ranken.nl.

Kerkwijzer
Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij
willen een luisterend oor zijn voor de jeugd. Marten de
Boer, 06-29513552  jeugddiaconie@3ranken.nl
Vakantiegeld Samen Delen: met mensen die weinig
financiële middelen hebben.
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl, Sjors
Pol,  06-2234 9787
Dagje-uit: Voor hen die vanwege gezondheid,
financiën, leeftijd niet zelfstandig met vakantie kunnen
gaan. Tineke Gerritsen,  5336 431, Anneke Sijtsma,
 5412 824  dagjeuit@3ranken.nl
Vakantiemogelijkheden: Voor mensen met een
beperking of financiële zorgen. Lidy Bomhof,  5412
647  diaconalevakanties@3ranken.nl

Inzameling Voedselbank: Maandelijks een product
van de maand, waarvoor er kratten in de hal van de
kerk staan.
Gift voor de diaconie?: Diaconie Protestantse
Gemeente De Maten - Apeldoorn, NL29 RABO 0118
720937.
ReparatieCafé: Elke 3e dinsdag v.d. maand, 09.3011.30 uur. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546
 reparatiecafe@3ranken.nl

Jeugd en jongeren
Naast de speciale vieringen zijn er de volgende
activiteiten:
De Maaltijd vieren: Over wijn en brood en waarom je
dat deelt. Bijeenkomsten voor kinderen van 7-12 jaar.
Lex Arends en Marianne Katerberg,  5415 615
 mvdh@3ranken.nl
JongLeren Basis: Groep 7 en 8: bijeenkomsten in het
najaar en het voorjaar. Over God, geloven en kerk. Met
overstap groep 8, Joop van Doeselaar,
 jonglerenbasis@3ranken.nl
JongLeren 12-17 jaar: 2 x per maand op
zaterdagavond voorafgaand aan MUF. Ca. 10 x in
totaal. Gertrudeke van der Maas,
 jongleren@3ranken.nl

Bruisende geloofsgemeenschap door de week
Creatieve handwerkgroep: Al handwerkend elkaar
ontmoeten. Woensdag van 10.00-12.00 uur. Tineke
Gerritsen,  5336431, Anneke Sijtsma,  5412824,
 creatievehandwerkgroep@3ranken.nl
Gebedsgroep: 2e maandag v.d. maand om 13.30 uur
bij iemand thuis. Riet Vink,  5410 607; Hetty Sips,
 5333 511  gebedsgroep@3ranken.nl
Koffie met Zin: Informele Bijbelkring in Berghorst. 2e
dinsdag v.d. maand, 10.00 uur. Marjan Engelaar, 
5427 185,  koffiemetzin@3ranken.nl
Koffieochtenden voor ouderen: 1e maandag v.d.
maand, 09.45- 11.30 uur. Corrie Jonker,  5414 571,
 koffieochtendouderen@3ranken.nl
Oase-Schildergroep: 2e woensdag v.d. maand, 09.3011.30 uur. Vrij schilderen. Annet Smorenburg,  5332
298,  oaseschildergroep@3ranken.nl
Oase-Wandelgroep: 2e maandag v.d. maand, 09.30
uur. Bezinning + ca. 1 uur wandelen.
Teunie van Oosterom,  5414 431
 oasewandelgroep@3ranken.nl
Oase-Leeskring: literaire boeken worden in een groep
gelezen. Arie Nagel,  oaseleeskring@3ranken.nl  06
-2782 7757
Ontmoetingsplek de druif: Voor een gezellige
ontmoeting of serieus gesprek. Dinsdag van 09.3011.30 uur donderdag van 10.00-12.00 uur en vrijdag
van 14.30-16.30 uur. Contact: Anneke Sijtsma,
 5412 824  dedruif@3ranken.nl
Open Deur: Tijdschrift lezen. 3e woensdagochtend v.d.
maand. Ds. Ad Wijlhuizen,  opendeur@3ranken.nl
Samen Eten: 6 à 8 x per jaar. Woensdags om 17.00
uur. Ruimte voor 28 gasten. Informatie: Jennie Schut,
 5416268
Seniorenmiddagen: Kerst- en Pasen-Viering met
maaltijd.  5336 431 of 5412 824,
 seniorenmiddagen@3ranken.nl
Stil halfuur: Maandag van 09.00-09.30 uur in de
kerkzaal. Anneke Sijtsma,  5412824,
 stilhalfuur@3ranken.nl

17+ groep ontmoeting: Maandelijks op vrijdagavond. Vrouw en geloof: Over vrouw-zijn, geloof en
Hilma van Dommelen,
samenleving. Roelie Timmermans,  5333457,
 17plusontmoeting@3ranken.nl
 vrouwengeloofgroep@3ranken.nl
MUF (vanaf 12 jaar): zaterdagavonden voor tieners in
de jeugdruimte, 2x per maand. Allerlei soorten
PR en communicatie
activiteiten: een spel spelen, iets creatiefs, iets actiefs,
chillen, kletsen, poolen, enz. Marijke de Boer en Hilde
Weekbrief: Digitale brief met informatie over de
Vons,  muf@3ranken.nl
komende vieringen, pastorale berichten en weekinfo.
Taizé-reis (17-25 jr.): 1e week zomervakantie,
Gertrudeke van der Maas,  taizéreis@3ranken.nl

Aanmelden via de website of bellen met de scriba.
Facebook: Aanmelden via facebook@3ranken.nl

Kerk en School: samenwerking met de PCBO-scholen
in de wijk: in het najaar viering voor groep 1 t/m 4, in
het voorjaar programma groep 5 en 6. Anita Griffioen
en Gertrudeke van der Maas,
 kerkenschool@3ranken.nl

RK Parochie

Jeugdfonds: Fonds voor het bekostigen van alle
jeugdactiviteiten. Penningmeester Marja Tuinstra,
 jwo.penningmeester@3ranken.nl Rek.nr. NL33 INGB
0005 5416 18, tnv PKN de Maten Jeugdfonds.

Emmaüsparochie Apeldoorn
Parochiecentrum, Stationsstraat 13, 7311 NL
Apeldoorn.  5266 500  secretariaat@rkapeldoorn.nl
www.emmaus-apeldoorn.nl

Website en meer info: www.3ranken.nl

In verband met corona starten niet alle
activiteiten meteen weer op. Neem
voor de zekerheid vooraf contact op.

Drieklank: 21

Vieringen van 13 september t/m 8 november 2020
Vieringen tijdens de coronaperiode.
Dd. 15 augustus is de verwachting dat vanaf 6 september weer vieringen gaan plaatsvinden op zondag. In de
kerkzaal is vanwege de anderhalve-meter-maatregel plaats voor maximaal 80 kerkgangers. 71 beneden en 9 op het
balkon Deze worden via live-stream dan direct uitgezonden. Ga naar www.3ranken.nl Bovenaan vindt u op het
scherm een oranje balk. Klik daar op ‘kerkomroep’ en u komt direct op de pagina met vieringen van De Drie Ranken.
Klik bij gewenste zondag op ‘kijken’. Alle vieringen kunt u ook later beluisteren: www.3ranken.nl/preken-enterugluisteren
Alle wijken nemen hun diensten op die via de eigen website zijn te beluisteren en/of via www.kerkomroep.nl of
www.kerkdienstgemist.nl Kerkradio Apeldoorn zendt iedere zondag één van deze kerkdiensten live uit. Na de
rechtstreekse uitzending, zijn ook de diensten uit andere wijken doorlopend te beluisteren tot 19.00 uur (Apeldoorn
Noord/West, Julianakerk, Bronkerk, De Drie Ranken, Wilhelminakerk). Voor actuele informatie verwijzen wij u naar
de website van kerkradioapeldoorn.nl Via deze website zijn de diensten ook te downloaden. Kerkradio is te
ontvangen via de digitale radiozender Ziggo-kanaal 915 en via FM-band 87.6M Hz op een draagbare radio, een
radioaansluiting via een coaxkabel werkt niet.
In onderstaand rooster staan vieringen vermeld als Startzondag, Maaltijd van de Heer, Doop, Open Kring Viering,
Gedachtenis overledenen, Zegenviering enz. Het zal duidelijk zijn dat alles echter afhangt van de ontwikkelingen ten
aanzien van corona. Er zullen zeker wijzigingen komen. Houdt u daarom weekbrief en website in de gaten voor de
correcte gegevens.
13 september
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas, afscheid
vertrekkende ambtsdragers en bevestigen nieuwe
ambtsdragers

8 november
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
10.00 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr
12.00 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr

20 september
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Startzondag

15 november
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas

27 september
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering, mmv Pur Sang
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas, De LichtBoot,
kinderkerk voor de basisschoolleeftijd

Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in de Maten
Het is dd. 15 augustus helaas nog niet bekend wanneer
de diensten in Heemhof, Beatrijsgaarde 5 en in het
Vierhuis van Groot Schuylenburg, De Groene
Voorwaarts 61, weer opgestart worden. Zodra dit het
geval is zal dat vermeld worden in onze digitale
weekbrief en op de website.

4 oktober
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Heilige Doop (?)
16.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas en mevr. Geerten
Groenland, Zegenviering

Ditzelfde geldt voor de Bijbelkring op de tweede
woensdag in Gildenhove en de huisdiensten op de vierde
woensdag van de maand in Berghorst.

11 oktober
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer
Leesrooster in de vieringen
09.30 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr
12.00 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr
In september lezen we uit het Matteüsevangelie:
6 sep Mat. 18,1.15-20
18 oktober
13 sep Mat 18,21-35
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
20 sep Startzondag, daarover elders
27 sep Mat. 21,23-32 (Open Kring Viering)
25 oktober
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas en RK voorganger,
In de maand oktober tot en met 1 november lezen we uit
Open Kring Viering, afscheidsviering ds. Gertrudeke van
het profetenboek Jesaja.
der Maas
4 okt
Jes. 40,27-31
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
11 okt Jes. 42,14-18
basisschoolleeftijd
18 okt Jes. 43,1-7
25 okt Jes. 44,24-28 (Open Kring Viering)
Attentie: Na het ingaan van de wintertijd vorige weekend
1 nov Jes. 60,1-11; 17-22
beginnen de vieringen vanaf 1 november en half uurtje
later, dus om 10.00 uur.
In de maand november lezen
we dan het profetenboekje
1 november
Jona.
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas, Gedachtenisviering
8 nov Jona 1
mmv Pur Sang
15 nov Jona 2
22 nov Jona 3 en 4
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