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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.  
 
Do 10 sep, 8 okt, en 5 nov, 19.45 - 21.00 uur in de 
kerkzaal van De Drie Ranken. Inloop om 19.30 uur. 
Kosten: € 4,00. Zolang de maatregelen rond het 
coronavirus van kracht zijn dansen we op ruime afstand 
van elkaar. Opgave vooraf verplicht  vonc@3ranken.nl  

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 19.30-
20.00 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
-spoorlijn en overleeft hij 
slechts ternauwernood de 
vreselijke ontberingen. 
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, 
liefde, trouw en verzoening. Wo 23 sep, 19.30 uur 
toegang € 4,00 (aan de zaal). Aanmelden verplicht via  
 vonc@3ranken.nl 

Activiteitenkalender 

September 

10-sep do 19.30 Sacrale Dans 

12-sep za 09.45 De Verwondering: Kom in balans… 

17-sep do 19.30 Het Open Vuur voor alle leeftijden 

23-sep wo 19.30 VONC Film: The Railwayman 

24-sep do 19.30 Het Open Vuur voor alle leeftijden 

30-sep do 19.30 VONC in Gesprek: Werk en zingeving 

Oktober 

1-okt do 19.30 VONC in Gesprek: Met pensioen... 

1-okt do 19.30 Het Open Vuur: voor alle leeftijden 

6-okt di 15.30 OGJG: collegereeks 

7-okt do 19.30 VONC Film: The Weeping Camel 

8-okt wo 19.30 Sacrale Dans 

8-okt do 19.30 Het Open Vuur voor alle leeftijden 

13-okt di 15.30 OGJG: collegereeks 

15-okt do 19.30 Het Open Vuur voor alle leeftijden 

20-okt di 15.30 OGJG: collegereeks 

22-okt do 19.30 Het Open Vuur voor alle leeftijden 

27-okt di 15.30 OGJG: collegereeks 

27-okt di 20.00 Mediteren 

27-okt di 20.00 Vonc in Gesprek: Als kinderen... 

November 

2-nov ma 19.45 De Verwondering: Godly Play Jona 

4-nov wo 19.30 OASE Leeskring 

5-nov do 19.30 Sacrale Dans 

5-nov do 19.30 OASE Leeskring 

5-nov do 20.00 VONC in Gesprek: Bonhoeffer 

9-nov ma 19.45 De Verwondering: Bibliodrama Jona 

9-nov ma 20.00 Mediteren 

12-nov do 20.00 VONC in Gesprek: Bonhoeffer 

16-nov ma 19.45 De Verwondering: Dansen met Jona 

21-nov za 20.00 Voorstelling ‘Wie ben ik?’ 

24-nov di 20.00 Mediteren 

    

 
 
 
 
 
 
 

Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn 
www.3ranken.nl 
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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. 
 
Wat geeft jou zin in je werk? Zingeving gaat om meer dan 
plezier en geluk, zingeving gaat een laagje dieper en 
heeft te maken met het ervaren van betekenis en 
verbondenheid. 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die het leuk en 
belangrijk vindt om eens stil te staan bij zingeving en 
werk. En dan wordt niet alleen betaald werk bedoeld. 
We starten met een luistersessie van drie kwartier. Heidi 
Jansen vertelt over haar onderzoek naar werk en 
zingeving en gaat in op de vraag of de coronapandemie 
de zin in ons werk zal veranderen. 
Daarna gaan we met elkaar ontdekken wat ons 
persoonlijk zin geeft. Je maakt kennis met twaalf thema’s 
die raken aan zin in je leven en je werk. Vragen die onder 
andere aan de orde komen zijn: Wat geeft jou plezier en 
voldoening? Waarmee voel je je verbonden? Welke 
waarden zijn leidend in jouw leven? Hoe kun je van 
betekenis zijn voor anderen?  
Je gaat naar huis met een aantal ideeën en handvatten 
om meer zin in je werk en leven te ervaren. 
Wo 30 sep, 19.30 uur, toegang € 7,00 (aan de zaal). 
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl  
 

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  
 

The Story of the 
Weeping Camel 
Deze film uit 2003 
vertelt het 
waargebeurde verhaal 
over het leven van 
een herdersfamilie in 
de Mongoolse Gobi-
woestijn.  
In het voorjaar helpt het 
gezin bij de geboorte van de kamelenkalveren. Eén van 
de kamelen brengt na een zware bevalling een zeldzaam 
wit kalf ter wereld. De moeder verstoot het kalf echter en 
weigert melk en moederzorg te geven. De twee zoontjes 
van de familie worden op reis door de woestijn gestuurd 
om in de stad een muzikant te zoeken die het hoosh-
ritueel kan uitvoeren, een muziekritueel dat de moeder 
met haar jong moet verzoenen. The Story of te Weeping 
Camel was tijdens het Filmfestival Rotterdam de 
publiekslieveling  en het was echt vechten voor een 
kaartje! Het mooie van deze film is dat je ook in een 
volstrekt andere cultuur universele dingen herkent: de 
band tussen mens en dier bij boerenfamilies, de 
menselijke solidariteit en het zorgen voor elkaar, de 
lokroep van de moderne wereld met al zijn 
verleidelijkheden, kinderen die spelen en huilen en 
luisteren naar de verhalen van ouders en grootouders en 
ook het beroep dat mensen doen op hogere machten als 
laatste redmiddel. Een prachtige warme docu-achtige 
film. Wo 7 okt, toegang € 4,00 (aan de zaal). Aanmelden 
verplicht via  vonc@3ranken.nl  
 

Mediteren in De Drie Ranken 
Op zoek 
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 
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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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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  

“Oud Geleerd, Jong Gedaan”  

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.  
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