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Van de redactie  

‘Wees gegroet!’ is het thema van dit 
nummer. Groeten daar komt het 
steeds minder van, door de corona 
maatregelen komen we steeds 
minder de deur uit. En komen we dus 
ook steeds minder mensen tegen om 
te groeten. En om door begroet te 
worden. Pure armoe als je het mij 
vraagt. 
 
En dat aan het begin van de 
Adventstijd, waarin we toeleven naar 
Kerst. Het verhaal dat begint met 
Maria die de engel Gabriël op bezoek 
krijgt. De engel die haar verteld dat 
ze zwanger zal worden. Ongehuwd 
zwanger, zwanger in een bezet land, 
wat is dat voor toekomst? “Wees 
gegroet Maria” zijn de woorden 
waarmee hij begint. En dan die 
ongelooflijke boodschap barstensvol 
verwachting. Gods zoon komt op 
aarde, wie had dat gedacht! 
 
Ook nu leven we in een niet-
verwachte tijd. Wie had een jaar 
geleden kunnen voorspellen dat we 
nog maar met z’n dertigen in de kerk 
zouden (mogen) zitten. Dat we 
angstvallig afstand bewarend met 
een mondkapje op gaan winkelen, 
naar school of ons werk gaan. En er 
lijkt nog geen eind aan te komen, wat 
is dat voor toekomst? Om moedeloos 
van te worden.  
 
Daarom steek elkaar een hart onder 
de riem, en als je elkaar tegenkomt: 
groet elkaar! En weet daarmee dat je 
leeft in blijde verwachting: een kind 
liggend in een kribbe, vrede op aarde!  
 
Dus van hieruit, namens de redactie: 
Wees gegroet! 
 
Gert Jan Luiten 
 

...zorgen voor een gastvrij onthaal. 
Hans interviewt Wim, pag. 5 

 
En toen werd alles toch weer anders. 

Jennie over de voortuin, pag. 5 
 
“Zorg voor je ziel.” 

Gertrudeke vaarwel, pag. 6/7 
 
Authenticiteit is voor haar een kernbe-
grip: echt en oprecht leven.  

Welkom Rosanne, pag. 7 
 
Nu liggen er in haar atelier alleen nog 
maar onderdelen. 

Hans interviewt Anne-Marie, pag 9 
 
Wees gegroet, een blije warme wel-
komstgroet, je mag er zijn.  

Hans over het weesgegroetje,  
pag 10 

 
...hebben we uiteraard nog geen idee 
wat er kan en mag eind december. 
Maar hoe dan ook… u bent u op 
Tweede Kerstdag van harte welkom 
in onze Kerstherberg...  

Anneke, pag. 13 
 
En vooral zou ik samen muziek willen 
maken. 

Willem interviewt Kees, pag. 14 
 
Wees gegroet o sterre… 

Willem hoort het zijn moeder  
nog zingen, pag. 17 

 
Komt er een vervolg? 

Willem over Zwaaistenen, pag. 18 
 
Ons past een open houding naar alle 
mensen die onze hulp nodig hebben.  

Hans interviewt Corrie en Lini,  
pag 19 
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Met zondag 29 november begint de adventstijd. De tijd 
van ‘dat wat er komen gaat’. Één van de bekendste 
taferelen uit deze periode is die van de aankondiging van 
de geboorte, de annunciatie. Hier begroet de engel 
Gabriël het meisje Maria met de woorden ’Wees 
gegroet!’. Een groet die Maria in verwachting achterlaat. 
Haar wacht nu immers de komst van Jezus. Maria in het 
rood gekleed, de kleur van de aarde, krijgt daar nu een 
blauwe mantel overheen: de kleur van de hemel. Dát is 
wat een hemelse groet kan doen: het bekleed je met 
verwachting, nieuwe hoop en heeft daarmee iets hemels.  
 
Dat is ook wat een ‘groet’ in het gewone leven met 
mensen kan doen: je weet je gezien, herkend en 
beaamd. En dat bekleed je niet alleen, maar vervult je, 

zoals Maria, met nieuw leven. Nu treffen wij doorgaans 
maar weinig geveugelde engelen. Maar gaan zij niet 
verborgen in talloze dingen? En melden zij zich niet langs 
vele wegen? ‘Soms groet een licht van vreugde de 
christen als hij zingt’ (lied 910). Ook zingend kan een 
engel zich blijkbaar losmaken en je met het licht 
begroeten dat in een lied verborgen ligt. Advent, we 
worden gezocht voor een hemelse groet. Laten we elkaar 
zoeken om te groeten en zo alvast de blijdschap van 
kerst met elkaar delen: ‘Wees gegroet!’. Dat je mag leven 
in verwachting van het heil (=heelheid). 
 
We lezen gedurende de adventstijd in de vieringen uit 
Lucas 1. Een hoofdstuk vol ontmoetingen, verrassingen 
en overgave. Hieronder twee meer moderne weergaves 
van de aankondiging van de geboorte. 
 
Ad Wijlhuizen 

Door de coronamaatregelen weten we op dit moment 
nog niet hoe we als kerk het kerstfeest kunnen en 
willen vieren. Houd daarvoor de website en de 
weekbrief in de gaten. Zodra daar iets van bekend is,  
zal dat daar te lezen zijn! www.3ranken.nl  

Op 7 oktober hebben de leden 
van de werkgroep Samen Eten 
besproken of een gezamenlijke 
maaltijd al weer mogelijk was. 
De conclusie was dat het 
voorlopig nog niet verantwoord 
is om met een groep bij elkaar 
te komen voor een maaltijd in 
De Drie Ranken. 
 
Alternatief 
‘Hoezeer een ontmoeting met anderen je goed kan doen, 
hebben wij als werkgroep tijdens die bespreking ervaren’, 
vertelt Jennie Schut. ‘Het was fijn om elkaar als koks en 
gastdames weer te kunnen ontmoeten. Daarom willen wij 
aan de mensen die nu nog moeten wachten op een 
gezamenlijke maaltijd graag een alternatief bieden. Met 
dank aan de diaconie kunnen we bij u als deelnemer een 
kleine attentie laten bezorgen. We gaan met het idee aan 
de slag en hopen u binnenkort te kunnen verrassen. Ook 
hopen we op betere tijden. Houd moed en heb lief.’ 

Karen van Lente 

Meditatie Advent 2020: ‘WEES GEGROET!’ 

Kerst vieren? Samen eten 

Beate Heinen, annunciatie  Ossawa Tanner, annunciatie 
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Als geloofsgemeenschap willen wij dit seizoen ons 
steentje bijdragen aan de moeilijke situatie op 
Lesbos. Als diaconie kiezen we ervoor om aan te 
sluiten bij een organisatie die ook door de landelijke 
kerk (Kerk in Actie) wordt ondersteund. Op deze 
manier weten we dat de hulp ook goed terechtkomt. 

De organisatie ‘BORDERLINE LESBOS’ werkt al sinds 
2016 op het eiland. Naast eerste opvang bij aankomst 
van de bootjes en praktische ondersteuning bij het 
aanvragen van een status, richt deze organisatie zich op 
het lesgeven aan kinderen tussen de 10-19 jaar. Zo’n 
100 kinderen krijgen les: engels, grieks, wiskunde, 
aardrijkskunde en nemen deel aan een kunstproject. Er 
wordt gewerkt met vaste docenten. Dit werk willen we 
graag ondersteunen, omdat onderwijs zó belangrijk is 
voor hun toekomst. Voor meer informatie kun je verder 
lezen op de website van Kerk in Actie:  
www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-
vluchtelingen#more-info 
of bij de website van de organisatie zelf (engelstalig):  
https://borderlinelesvos.org/ 
 
Het project is op onze Startzondag, 20 september, 

begonnen met een collecte bestemd voor dit doel. 
Daarna zal in de kerk zelf, en op verschillende momenten 
in het jaar, aandacht voor deze actie gevraagd worden. 
Juist nu is het nodig om de bestaande hulpverleners te 
ondersteunen tot er een meer permanente oplossing 
wordt gevonden voor wat zich op dit eiland (en andere) 
afspeelt. 

Bijdragen kan nu al via NL29 RABO 0118 7209 37 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn o.v.v. Kinderen op 
Lesbos 
 
Alvast dank voor jullie steun!                                 
Namens de diaconie, Anneke Scherpenzeel 

Diaconaal project 2020-2021: Kinderen op Lesbos 

Kerkenraad 

Het zal u niet verwonderen dat de focus van de 
kerkenraad in deze periode met name ligt op wat er kan 
en niet kan in verband met de Corona-crisis. Elke keer 
als een persconferentie is geweest is het weer spannend 
wat dit voor ons te betekenen heeft. Telkens proberen we 
met alle betrokkenen zo goed mogelijk te overleggen 
waar onze grenzen liggen. We moeten soms heel 
vervelende keuzes maken: koren die niet of beperkt 
mogen zingen, een beperkt aantal bezoekers bij 
vieringen, activiteiten die toch niet doorgaan. De 
besluiten die wij nemen toetsen we telkens aan onze 
missie “Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in 
het leven”. We proberen daarom in vieren en ontmoeten 
dat te organiseren wat kan, zonder de randjes op te 
zoeken van wat mag. 
 
Ondertussen gaan een aantal zaken ook gewoon door: 
als u deze Drieklank leest hebben we afscheid genomen 
van Gertrudeke. Zij is inmiddels begonnen als diaconaal 
ondernemer in Apeldoorn. We kunnen haar niet genoeg 
bedanken voor 15 mooie jaren in onze geloofs-
gemeenschap. Vanuit haar betrokkenheid en 
enthousiasme zijn veel nieuwe dingen tot stand gekomen 
en mochten we gebaande paden verlaten. Natuurlijk 
hadden we het afscheid graag groots gevierd, maar ook 

hier golden beperkingen. Maar dankbaar kijken we terug 
op wat wél kon! 
 
Gelukkig hebben we voor een aantal werkzaamheden die 
Gertrudeke uitvoerde een kerkelijk medewerker 
gevonden die in elk geval dit seizoen in onze 
geloofsgemeenschap werkzaam wil zijn. We zijn erg blij 
met Rosanne Hofman, die op 15 oktober haar contract 
tekende en inmiddels voor 12 uur per week bij ons aan 
het werk is. Zij zal vooral veel tijd investeren in de relatie 
met jongeren en jonge gezinnen en daarnaast 
ondersteuning geven aan de kinderdienst en de jeugd- en 
jongerenvieringen. Omdat wij de contacten met de 
scholen in De Maten erg belangrijk vinden zal zij ook hier 
de samenwerking blijven zoeken. Het is geen kleine taak 
die haar te wachten staat. Gelukkig hebben we Els 
Lagerweij bereid gevonden 
Rosanne te helpen haar 
weg te vinden in onze wijk. 
We wensen Rosanne een 
goed jaar en bovenal Gods 
zegen op haar werk toe in 
onze geloofsgemeenschap. 
 
Adriaan de Putter 
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Wim Damen is een van de kosters die op zondag 
present is om de bezoeker aan de eredienst welkom 
te heten. Ik spreek hem op het moment dat het Covid 
virus bezig is aan een tweede opmars. 
Hij heet de mensen welkom, de laatste maanden zijn dat 
vanwege het virus en haar beperkingen vooral bekenden 
die zich vooraf hebben aangemeld. `Toevallige´ 
bezoekers zijn er nu niet, de vaste bezoeker heeft ook 
zijn of haar welkom nodig. Wim wil iedereen zich thuis 
laten voelen in De Drie Ranken. Hij doet dit vanuit een 
open houding, geen oordeel. Ieder kan langskomen en 
wordt met respect ontvangen en hij hoopt dat dat respect 
wederzijds is. Hij ziet zijn taak als een soort sleutel-
bewaarder zorgen voor een gastvrij onthaal. Voor een 
vreemde is hij herkenbaar aan zijn naambordje een 
kleine opstap voor een warm welkom. 
 
Het woord koster komt van het Latijn custos = bewaker. 
In de katholieke en protestantse kerk en ook lokaal  heeft 
de functie van koster een eigen invulling gekregen. Het 
beheeraspect van het koster zijn valt voor hem af, dat 
laat hij graag over aan de beheerder. Hij wil graag 
meewerken zodat het op zondagen goed loopt. Als het 
goed loopt zonder bijzonderheden is Wim in zijn element, 
maar bij grote of kleine onvolkomenheden weet hij te 
handelen. Een hiertoe gevolgde BHV training komt goed 
van pas en daarin onderscheid de kerk als gebouw zich 
niet van andere gebouwen, zoals een buurthuis, waar 
mensen samenkomen. 
 
Wim kwam zo´n dertig jaar geleden in de Maten wonen 
en heeft in het begin als ambtsdrager zijn steentje 
bijgedragen. Gaandeweg ontdekte hij dat het praktische 
werk meer aansloot bij zijn karakter en wensen. Een 
parel die op de grond ligt schop je niet weg maar pak je 
op. Het geloof heeft de mensen zo veel te bieden dat hij 
daar op zijn plek en op zijn manier andere mensen van 
wil laten genieten. Dat gunt hij ze graag. Geen man van 
mooie woorden maar trachten het voor te leven, en 
steeds weer nieuwe kansen zoals het door Jezus is 
voorgeleefd. 
 
Door ontmoetingen in zijn leven heeft hij zelf al diverse 

parels mogen ontdekken. Met mensen in gesprek gaan 
en dan de diepere laag aanboren. Gesprekken over 
symbolen en het werk van de Heilige Geest verrijkten zijn 
leven. De grenzen tussen kerken zijn voor hem niet zo 
strak, eerder zoekt hij de verbinding en overeenkomsten. 
De tijd dat Frans van Schaik hier als pastoor werkte is 
erg inspirerend geweest. Hij was een echte herder en dit 
heeft ook nu nog zijn sporen achtergelaten binnen de 
huidige kerkgemeenschap. 
 
Op zondag worden de bezoekers minstens twee keer 
welkom geheten. Door de dominee in de eredienst 
namens God die ons samenroept en door de koster als 
belangrijk onderdeel van het Grondpersoneel. Elk 
werkend aan een thuis voor iedereen. 
 
Hans Hase 

Een thuis voor iedereen 

Voortuin De Drie Ranken 

En toen werd alles toch weer anders. De aanleg van 
de voortuin van De Drie Ranken wordt uitgesteld tot 
volgend voorjaar. 
 
Uitvoering uitgesteld 
In Drieklank van september mocht ik u berichten over de 
inrichtingsplannen van het voorterrein van De Drie Ran-
ken. Het ontwerp is goedgekeurd door de Kerkenraad. 
De uitvoering ervan laat echter op zich wachten. Er is 
namelijk besloten om de werkzaamheden uit te laten voe-
ren door de Sallandse Wegenbouw B.V. Deze firma is, in 
opdracht van de gemeente Apeldoorn, druk bezig op het 
Violierenplein en aan de Eglantierlaan. Ze wilden hier-
voor graag gebruikmaken van het voorterrein van de kerk 
om werkcontainers te plaatsen.  
Voor- en nadeel 
Mede door deze samenwerking kwam er voor ons een 
gunstige offerte uit de bus. Het voordeel ervan is dat we 
met het aanleggen geen werk hebben. Het nadeel is dat 
we pas aan 't eind van de werkzaamheden aan de beurt 

zijn. We hebben het dan over eind februari, of begin 
maart.  
Beplanting doneren 
De beplanting gaan we zelf verzorgen in het voorjaar. Er 
zijn door u nog geen planten aangeboden. Wel zijn er 
diverse zakken met tulpenbollen gedoneerd. Deze wor-
den in potten gezet, zodat ze na de winter bloeiend en 
wel in de nieuwe tuin geplant kunnen worden. Hartelijk 
dank aan alle gulle gevers.  
Tuinontwerp 
In De Drie Ranken hangt op het mededelingenbord het 
tuinontwerp met de legenda, daarop kunt u zien hoe 
groen ons voorterrein uiteindelijk gaat worden. Er wordt 
maar een klein gedeelte bestraat bij de entree en voor De 
Oversteek. De rest is halfverharding, genaamd Achter-
hoeks Padvast. 
 
In het voorjaar doen we een beroep op u om de tuin te 
vervolmaken.                                        

Jennie Schut     
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Zoals in de vorige Drieklank, en vele andere 
publicaties, aangekondigd gaat ds Gertrudeke van 
der Maas als predikant De Drie Ranken verlaten. Per 
1 November begint ze als diaconaal ondernemer voor 
de wijk-overkoepelende Protestantse Gemeente 
Apeldoorn (PGA). Vijftien jaar heeft ze als pastor 
binnen de geloofsgemeenschap in De Maten gewerkt. 
We blikken samen terug en vooruit. 
 
Vijftien jaar geleden… ? 
In de gesprekken voorafgaand aan mijn start in De Drie 
Ranken werd mij gevraagd: we gaan een nieuwe kerk 
bouwen, wat vind je daarin dan belangrijk? Mijn antwoord 
was: een stilteruimte. Nu zijn we 15 jaar verder en de 
stilteruimte is de laatste ruimte die nog moet worden 
afgemaakt, maar hij is er gekomen. Naar mijn gevoel is 
de urgentie voor zo’n plek alleen maar toegenomen. Een 
plek om los te komen van de haast van alle dag, de 
prestatiedruk, het uiterlijk vertoon. En het lukt mensen 
zelf vaak niet om die rust te vinden. Wat eigenlijk gek is 
omdat ook wetenschappelijk is aangetoond dat 5 minuten 
stilte goed is voor je brein en je algehele gezondheid. Het 
lijkt te simpel, maar eenvoudige dingen zie je vaak over 
het hoofd. Daarom ben ik ook blij met initiatieven als Het 
Open Vuur, omdat je daar mensen die ruimte biedt om op 
adem te komen.  
 
Vanaf het begin had ik het gevoel dat de geloofs-
gemeenschap en ik bij elkaar zouden passen. 
Oecumenisch, open voor vernieuwing, aandacht voor de 
jeugd, sociaal-maatschappelijk gericht. Verder was het 
een grote overgang: van een kerk met 350 leden waar je 
iedereen kende, naar een enorm grote gemeenschap van 

4000 leden, in een team met meerdere collega’s. Dat is 
anders werken: je kunt niet iedereen meer persoonlijk 
kennen. Maar wel heel mooi: een heel hoog gehalte aan 
mensen die iets doen. 
 
Bij predikanten hebben we het niet over een 
sollicitatieprocedure maar over beroepingswerk. 
Daar zit mooi zowel beroep als roeping in… 
Bij meer beroepen (zorg, onderwijs, politiek) geldt dat 
roeping belangrijk is, omdat ze erom vragen dat je werkt 
vanuit een innerlijke motivatie. En ik voel me geroepen 
tot dit werk. Als beroep vind ik predikant door de grote 
variatie een heel leuk, rijk beroep. Je hebt gesprekken 
die er toe doen, moet goed kunnen schakelen tussen 
veel onderwerpen, en daarbij bewaken dat je tijd houdt 
om de diepte in te gaan. Een valkuil is dat er structureel 
te veel is om te doen. Dat herken ik voor mezelf, maar 
ook voor de gemeenschap. Dan kun je het plezier 
verliezen in wat je doet. En de ziel heeft juist ruimte nodig 
om te dansen. 
 
Hoogte/dieptepunten? 
Dieptepunten, daar zou ik niet van willen spreken. 
Pastoraal maak je natuurlijk heel heftige dingen mee. 
Maar vooral dan is het belangrijk om er te zijn. Boos kan 
ik wel worden als ik zie hoe een projectontwikkelaar 
omgaat met de verbouwing van onze kerk. En dat is 
tekenend voor hoe de wereld in elkaar zit. Veel te veel 
draait het om geld, terwijl we daar niet gelukkiger van 
worden. Wat dat betreft zorgen we slecht voor onszelf. 
Door de corona-crisis hebben we gemerkt hoe belangrijk 
relaties zijn. En als predikant is het heel mooi dat ik 
ervaren heb dat veel mensen je het vertrouwen geven 

Gertrudeke vaarwel! 
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 om diepgaand in gesprek te gaan. Dat je zo een 
klankbord en een spiegel kunt zijn, met mensen 
onderweg kunt zijn. Mooi om te zien ook hoe jongeren 
zich ontwikkelen, maar ook ouderen: hoe mensen 
groeien, en dat je daarin van betekenis kunt zijn. 
 
Als geloofsgemeenschap hebben we ook mooie stappen 
gezet. We zijn meer naar buiten gericht. Dan denk ik aan 
het gebouw, dat nu veel opener naar buiten is geworden, 
en dat we als geloofsgemeenschap iedere keer in de 
Wijkkrant De Maten staan, en aan de vernieuwde opzet 
van kerk en school waardoor jaarlijks 800 kinderen op 
een positieve manier met de kerk in aanraking komen, en 
All Souls All Mates: het geeft aan dat we open staan voor 
mensen buiten de geloofsgemeenschap. Het vertrek van 
de parochie was natuurlijk een groot verlies, maar ik ben 
blij dat iedereen lid kon/kan worden, en dat we inspiratie 
blijven zoeken in beide tradities. Dat maakt dat er veel 
ruimte is binnen de geloofsgemeenschap De Drie 
Ranken om te blijven vernieuwen en niet in de kramp te 
schieten over de toekomst van de kerk.  
 
En nu diaconaal ondernemer… 
Dat kwam op mijn pad. Na het vertrek van de diaconaal 
consulent een jaar geleden heb ik er gedetacheerd wat 
klussen gedaan (o.a. de actie vakantiegeld samen 
delen), terwijl over een nieuwe visie werd nagedacht. Wat 
goed doet is dat de diaconie van de PGA heel duidelijk 

wil investeren in die nieuwe visie. De tweedeling in de 
maatschappij tussen rijk en arm wordt groter. Er is weinig 
moreel leiderschap in de wereld en problemen lijken 
vooral vooruitgeschoven te worden. De kerken hebben 
daar een rol te spelen, en een roeping om met en voor 
‘de ander’ actief te zijn.  
Ondernemer is gekozen, om aan te geven dat het niet 
een adviesfunctie is, maar dat het doel is om wat te 
realiseren, om te vernieuwen. En dat ga ik doen als 
predikant, om ook de verdieping, het verhaal -waarom 
doen we dit- te kunnen vertellen. Al met al een functie 
waarin ook gepionierd moet worden, een mooie 
uitdaging. Wat dat betreft sluit het aan op het stukje werk 
dat ik nog in De Drie Ranken blijf doen: de pioniersplek 
De Vuurplaats. Maar verder ben ik echt weg.  
 
Wat wil je ons nog meegeven? 
Zorg voor je ziel. De kerk is een ‘huis voor de ziel’. Dat 
vertaalt zich in alles: viering, pastoraat, omzien naar 
elkaar, open naar de wijk. Wees een plek waar mensen 
in hun diepste wezen zich gezien mogen weten. En dat 
gaat van een praatje tijdens de inloop op dinsdagmorgen, 
tot de viering op de zondagmorgen. Zoek de inspiratie bij 
God en ontmoet God in de ander. 
 
Gert Jan Luiten 

En welkom Rosanne Hofman 
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Rosanne Hofman heeft per 15 oktober een deel van 
de taken van Gertrudeke overgenomen. Via een 
videogesprek hadden we net daarvoor een korte 
kennismaking. 
 
Rosanne heeft HBO theologie gestudeerd aan de 
Hogeschool VIAA (voorheen de Gereformeerde 
Hogeschool) in Zwolle. Daar is ze een jaar geleden 
afgestudeerd. Na haar VWO opleiding heeft ze bewust 
voor een HBO opleiding gekozen omdat ze graag 
praktisch met mensen aan de slag wilde. Ze studeerde af 
op een onderzoek naar de relatie tussen keuze-stress, 
burn-out en depressie en (het ontbreken van) zingeving 
bij millennials. Als minor deed ze kunst & creativiteit, wat 
ze samen met Rik Zweers uitbouwde tot een 
lesprogramma, en waarvoor ze nu gastdocent is op 
VIAA. Afgelopen jaar heeft ze, naast veel solliciteren en 
wat losse projecten, gewerkt in de thuiszorg. En dat wil 
ze ook nog deels blijven doen.  
 
De keuze om theologie te gaan studeren werd gevoed 
vanuit haar reformatorische achtergrond, interesse in 
filosofie en contacten met een missionaire gemeente. 
Over de kerkmuren heen kijken, niet vastlopen in 
dogma’s, maar mensen helpen in de zoektocht naar 
zingeving, en tegen anderen aan je eigen geloof willen 
‘schuren’, dat motiveert haar. Daarbij, zegt ze, is ze zelf 
ook nog volop in ontwikkeling, en hoopt ook vooral veel 
te leren van hoe wij geloofsgemeenschap (willen) zijn. 
Authenticiteit is voor haar een kernbegrip: echt en 
oprecht leven. Inspireren laat ze zich graag door 
kunstenaars, ‘de profeten van deze tijd’. Een kunstenaar 
toont iets van zichzelf, stelt wat aan de kaak, provoceert 
wellicht, en laat je daarmee nadenken over het 
wezenlijke in het leven.  
 
Rosanne is een jaar geleden getrouwd, haar man is ook 
theoloog, maar werkt momenteel in de jeugdzorg. Ze 

wonen in Kampen. Rosanne heeft een zus en haar 
ouders vangen al sinds haar jeugd  pleegkinderen op, 
inmiddels in de vorm van een gezinshuis. Een gastvrij 
huis voor iemand in nood. 
 
De kennismaking met De Drie Ranken, alhoewel nog 
beperkt, is goed bevallen. Ze voelt zich welkom, voelt dat 
er oog is voor haar als persoon, en ervaart het als een 
open en actieve gemeenschap, met een visie onderweg 
naar de toekomst. Daar haar steentje aan bijdragen: ze 
heeft er zin in! 
 
Rosanne is bereikbaar via: 
 rosannehofman@3ranken.nl of  06-1168 1786 
 
Gert Jan Luiten 
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 Moderne icoon Annunciatie: ‘Ontvankelijk leven’ 

Gebaseerd op de tekst uit Lucas 1: 26-38. De engel 
Gabriel komt als boodschapper van God plotsklaps het 
huis van Maria binnen. Zoiets maak je niet dagelijks mee. 
Een stralende engel, vervuld van het Licht van God. 

Materiaal: marmer, hout, wit en geelbladgoud onder glas, 
glas, bijbeltekst onder glas.             
 
Anne-Marie van der Wilt 
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Wie door de brede, houten deuren de kerkzaal binnen 
gaat en dan meteen linksaf slaat, komt bij de 
gedachteniswand.  Daar hangen de gedachtenis-
tekens in de vorm van ons raam met daarop de 
namen van hen die in het lopende jaar zijn overleden. 
Deze inrichting van de gedachteniswand is tijdelijk, 
in afwachting van de definitieve vormgeving. Als het 
gaat zoals nu gepland, dan wordt deze nieuwe 
gedachteniswand door de kunstenaar zelf in 
december geplaatst. We dachten dat het goed was 
haar in dit nummer van Drieklank aan u voor te 
stellen.     
 
Wie is Anne-Marie 
Anne-Marie van der Wilt zoals de kunstenaar heet, werd 
geboren in 1965 te Rotterdam. In haar kinderjaren 
verhuisde zij naar Waddinxveen waar zij belijdenis deed 
in de kerkgemeenschap waar ik predikant was. We 
kenden elkaar dus. Het was dan ook een onverwacht 
maar blij weerzien toen wij na zovele jaren elkaar 
onlangs weer ontmoetten voor een gesprek over het 
kunstwerk dat zij voor ons kerkgebouw De Drie Ranken 
aan het maken is. Dat kunstzinnige en creatieve had zij 
vanaf haar kinderjaren al in zich. Altijd maar bezig met 
kijken en in beeld brengen van vormen en kleuren. Na 
haar opleiding tot verpleegkundige, ging zij theologie 
studeren aan de VU in Amsterdam. Daarnaast volgde zij 
het vak tekenen aan de lerarenopleiding. Zij studeerde af 
met als hoofdvakken Liturgiek en Kerkbouw.  Inmiddels 
was zij her en der in kerkelijk Nederland al bekend 
geworden als maker van religieuze en kerkelijke kunst. 
Zo ontwierp en maakte zij liturgische kleden en stola’s, 
ook adviseerde zij bij de inrichting van kerkruimtes en 
stiltecentra. Altijd combineerde zij haar vak van theologe 
met dat van kunst. Want kunst en geloof kunnen elkaar in 
innerlijke en uiterlijke vormgeving vruchtbaar 
beïnvloeden. Samen met haar man Marijn die ook 
theoloog is, woont zij nu al weer twee jaar in Lage 
Zwaluwe in een heerlijk huis met een groot atelier. 
Binnenkort worden zij beiden in deze gemeente als 
parttime pastor/predikant bevestigd.  
 
Zin-in-kleur 
Kleuren, zo is de overtuiging van Anne-Marie, zijn de taal 
van de schepping. Het is een soort loflied waarover wij 
mensen ons mogen verheugen. In de waarneming, de 
beleving en de ervaring van de kleuren ontstaat er zoiets 
als verbinding met God. Anne-Marie kleedt zich altijd 
kleurrijk om deze verbondenheid met schepping en 
Schepper tot uitdrukking te brengen. Zij voelt zich tot het 
dragen van kleurrijke kleding uitgenodigd door wat er in 
Prediker 9 : 8 te lezen staat: “Draag altijd vrolijke kleren, 
kies een feestelijke geur!” Wij, protestanten, hebben altijd 
gedacht dat God vooral en eigenlijk alleen maar door 
middel van het Woord tot ons spreekt. Anne-Marie heeft 
dit van jongs af aan als eenzijdig en stoffig ervaren. De 
mens heeft zoveel meer zintuigen gekregen om daarmee 
het verhaal van God te horen, te zien en te ervaren. In al 
haar kunstwerken zijn het de kleuren in combinatie met 
de vormen die het verhaal vertellen, die de boodschap 
verbeelden. Wie naar haar kunstwerken kijkt en op zich 
laat inwerken, voelt in zichzelf een verhaal, een 
verbeelding opwellen waarin de kijker zelf betrokken 
raakt. Dat kunnen deze kunstwerken doen omdat ze door 
de vormgeving hiervoor ruimte laten. 
 
De nieuwe gedachteniswand. 
Niemand heeft deze gedachteniswand nog gezien. Maar 

hij staat Anne-Marie helder voor ogen. Nu liggen er in 
haar atelier alleen nog maar onderdelen. In een intensief 
gesprek met een viertal gemeenteleden zijn zij samen tot 
de vormgeving en de kleurstelling gekomen waaraan zij 
nu nog werkt. Het heeft veel weg van een boom met 
takken die naar boven en naar opzij een boog  vormen.  
De boog van beschutting en bescherming, van 
omsluitende liefde en trouw. Want zo wil God bij ons zijn 

in leven en in sterven. De namen van de gestorvenen en 
van de dopelingen worden in de vorm van bladeren aan 
de takken van de boom vastgemaakt. En dat gebeurt in 
de kleuren van het leven zelf. Ieder mens, geboren of 
gestorven, heeft een eigen kleur. Samen vormen zij de 
kleurrijke schepping van God, die tijd en eeuwigheid 
overstijgt. Wie er naar kijkt mag dit alles er in zien en nog 
veel meer. Want het raakt je, een ieder in zijn of haar 
eigen levensverhaal. 
 
Hans Hulst 

De nieuwe gedachteniswand gemaakt door Anne- Marie van der Wilt 
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 Wees Gegroet 

Na het Onze Vader is het Weesgegroet binnen de Rooms 
Katholieke Kerk het belangrijkste en populairste gebed. Na 
de reformatie is het gebed, over het algemeen, binnen de 
Protestantse Kerken in onbruik geraakt, of moeten we 
zeggen terzijde geschoven. Wees gegroet, een blije warme 
welkomstgroet, je mag er zijn. Wees welkom. 
 
Met de reformatie verdwijnt in het noorden van Europa de 
Mariologie en het Weesgegroet. Protestanten zagen 
Mariadevotie als bijgeloof, en als een grote bedreiging voor het 
geloof in Jezus Christus als de enige Verlosser en Middelaar. In 
deze periode wordt veel mariale kunst vernietigd. Enkele 
eeuwen later reageert de Katholieke kerk met een 
contrareformatie en komt een deel van de Maria verering weer 
tot bloei. Binnen de huidige Katholieke kerk heeft Maria met 
haar status gezorgd voor meningsverschillen. Paus Johannes 
Paulus II heeft zich beijverd om Maria op gelijke hoogte te gaan 
zetten met Christus. Hij wilde haar de status geven van 
medeverlosseres. Zijn opvolger Benedictus XVI had hier geheel 
andere gedachten over en is het er niet van gekomen.   
 
Terug naar het gebed ik geef voor de volledigheid hier de tekst:  
Wees gegroet, Maria,  
vol van genade,  
de Heer is met u,  
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,  
zondaars, nu en in het uur van onze dood.  
Amen 
 
We vinden in het gebed delen terug uit Lucas1:28 en Lucas 
1:42. Het tweede gedeelte is een 16e eeuwse toevoeging. Bij 
Katholieken, zeker de wat oudere generaties is het vooral 
bekend van het bidden van de Rozenkrans. Het gebed is haast 
simpel van eenvoud. In het gebed doe je als bidder een beroep 
op Maria als voorbidster, als middelares. Als verbindende 
schakel tussen jou en God. Een van de punten waar de 
reformatie scheiding der geesten heeft bewerkstelligd. De 
meest bekende vorm waar we het Weesgegroet terug zien is 
ongetwijfeld het Rozenkransgebed. In de Rozenkrans worden 1 
x 3 en 5 x 10 Weesgegroetjes gebeden, 6 Onze Vaders en een 
geloofsbelijdenis, en er wordt begonnen met het maken van 
een kruisteken. De vorm en dikte van de kralen, dikker of 
dunner, bepaalt het te bidden gebed. Er zijn varianten in Het 
Rozenkransgebed, dit is een ‘beginnersvariant’. Bij het bidden 
van de 10 Weesgegroetjes ontstaat een cadans, die helend kan 
werken. Het brengt een zalige eentonigheid en biedt ruimte aan 
het vrijkomen van spirituele gedachten. Het is goed te 
vergelijken met het bidden/opzeggen van een mantra. 
 
Naast het bidden van het Weesgegroet biedt de Bijbel op 
meerdere plaatsen woorden van Maria die in ons gebedsleven 
tot steun zijn. Het Magnificat, Lucas1:46-55, is breed bekend. 
Het is onderdeel van het getijdengebed dat elke avond door 
religieuzen wordt gebeden met een prachtige openingszin. 
“Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om 
God mijn Verlosser.” 
 
Ook losse fragmenten: “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 
1:38) en “Doe maar wat Hij u zeggen zal” (Johannes 2:5), zijn 
een mooie bron om te mediteren. Een dankbare mogelijkheid 
om stil te staan bij Gods alom aanwezige aanwezigheid. 
 
Wees gegroet! 
 
Hans Hase 
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Het a-religieuze christendom van Dietrich 
Bonhoeffer 
Twee avonden over de Duitse theoloog Dietrich 

Bonhoeffer en de betekenis en 
relevantie van zijn theologische 
nalatenschap voor onze tijd.  
Op de eerste avond gaan we in op 
het leven en het denken van 
Bonhoeffer. In een van zijn 
gevangenisbrieven ontwikkelde 
Bonhoeffer het idee van het a-
religieuze christendom. Daarmee 
bedoelde hij  dat in een mondig 
geworden en geseculariseerde 
wereld religieuze taal niet meer 
toereikend zal zijn om over God te 
spreken. Mensen zijn eenvoudig 
niet religieus meer. En religieuze 
taal schiet dan tekort. Daarom is het 
soms beter om niet te spreken, 

maar te handelen. Is het soms beter om niet te spreken, 
maar te zwijgen. Past het niet om alles met woorden 
dicht te metselen. Vanuit Bonhoeffers idee van het a-
religieuze christendom verkennen we wat dit betekent 
voor het pastoraat. 
Op de tweede avond gaan we aan de hand van een 
pastorale casus/praktijkervaring praktisch in op 
Bonhoeffers’ a-religieuze christendom. Er is ruimte voor 
eigen inbreng en praktijkervaringen. 
Do 5 en 12 nov, 20.00 uur, maximaal 10 deelnemers 
Toegang € 7,00 (aan de zaal). Aanmelden verplicht via  
 vonc@3ranken.nl  
 

Meditatie 
Mediteren is meer dan een trendy 
kunstje dat je op een regenachtige 
namiddag voor de grap probeert. Dat 
hadden we al begrepen.  
Wereldwijd wordt er door miljarden 
mensen  gemediteerd in vele vormen. In 
verbondenheid met verschillende 
religieuze tradities. Een meditatief klimaat 
kenmerkt zich door een sfeer van 
mildheid, aanvaarding en ruimte voor 
ieders eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend en 
tastend je weg te gaan zonder alles zo vast en zeker te 
weten. Als jij je hierin herkent vindt je wellicht die ruimte 
in de brede praktijk van de christelijke meditatie. 
Christelijke meditatievormen wijzen, hoe verschillend 
ook, wel in een duidelijke richting: namelijk naar een 
verstilde omgang met God. Naar een spiritueel proces 
van omvorming in liefde. Daarover hebben wij geen 
beschikking. Christelijke meditatie kan je helpen om je 
open te stellen voor wat je daarbij mag ontvangen. 
 
In het nieuwe seizoen 20/21 kun je weer deelnemen aan 
een meditatiegroep in De Drie Ranken, 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 koffie/thee. 
Bijdrage in de kosten: € 2,50. Voor meer info kun je 
contact opnemen met Henri ten Brinke   06-11401297 
of  henritenbrinke@3ranken.nl. Aanmelden verplicht 
via  vonc@3ranken.nl 

 

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 3 dec, 21 jan en 18 feb: 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  
 

Film: The Green Book 
Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd 
verhaal over een groeiende vriendschap tussen een 
blanke en een zwarte man.  
Wanneer pianist 
Don Shirley in 
1962 op zoek is 
naar een 
chauffeur  voor 
zijn tournee door  
het zuiden van 
Amerika, komt 
hij in contact met 
Tony Lip, Een 
Italiaans-
Amerikaanse 
nachtclub-

Activiteitenkalender 

November 

5-nov do 20.00 VONC in Gesprek: Bonhoeffer 

10-nov di 20.00 Meditatie 

12-nov do 20.00 VONC in Gesprek: Bonhoeffer 

24-nov di 20.00 Meditatie 

December 

3-dec do 19.30 Sacrale Dans 

8-dec di 20.00 Meditatie 

22-dec di 20.00 Meditatie 

23-dec wo 19.30 VONC Film: The Green Book 

Januari 

12-jan di 20.00 Meditatie 

13-jan wo 19.30 VONC Film: De Wilde Stad 

21-jan do 19.30 Sacrale Dans 
26-jan di 20.00 Meditatie 

Februari 

9-feb di 20.00 Meditatie 

18-feb do 19.30 VONC Film: Philomena 

18-feb do 19.30 Sacrale Dans 

23-feb di 20.00 Meditatie 

    

 
 
 
 
 
 
 

Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn 
www.3ranken.nl 
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uitsmijter die graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze 
door verschillende staten in het zuiden van de VS waar 
rassendiscriminatie nog wettelijk is geregeld en diep 
verankerd is in de samenleving. De fijn besnaarde en 
beschaafde zwarte pianist en de ruwe ongemanierde 
blanke Italiaan reizen  aan de hand van een speciale 
reisgids: the Green Book. In die gids kun je lezen op 
welke plekken Afro-Amerikanen in het Diepe Zuiden 
welkom en veilig  zijn en welke plekken voor hen 
verboden terrein zijn. Tijdens hun reis worden de mannen 
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, 
gevaar en racisme maar ook met onverwachte 
menselijkheden en een volle dosis humor.  
 
The Green Book is een hartverwarmende feelgoodfilm 
die zelfs de grootste cynicus met een glimlach de filmzaal 
zal doen verlaten. Aardig is dat het filmverhaal speelt in 
de periode voor de kerstdagen.  
Wo 23 dec, 19.30 uur, toegang € 4,00 (aan de zaal). 
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl of  06-
2163 8516 

 
Film: De wilde stad 
De Wilde Stad is een meeslepende bioscoopfilm over 
het ongetemde dierenrijk in een urban jungle van 
Amsterdam.  

Een film met verrassende 
plotwendingen gezien door de 
ogen van de avontuurlijke 
stadskat, Abatutu. Een stadse 
film die de dynamiek, snelheid, 
kracht, schoonheid, humor en 
hilariteit van de rijke natuur in 
een stedelijke omgeving laat 
zien.  
Een verhaal vol avontuurlijke 
ontmoetingen tussen mens en 
dier, waar de mens nu eens niet 
centraal staat. De Wilde Stad is 
een film van de makers van de 
succesvolle natuurfilms De 
Nieuwe Wildernis en Holland–
Natuur in de Delta.  
Wo 13 jan, 19.30 uur, toegang 
€ 4,00 (aan de zaal). 
Aanmelden verplicht via  
vonc@3ranken.nl  

    of  06-2163 8516 
 

Film: Philomena 
Philomena is een hartverwarmend komisch drama 
dat op diverse filmfestivals door zowel pers als 
publiek omarmd werd.  
Genomineerd voor 3 Oscars waaronder Beste Film. De 
film vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena 
Lee, die als tiener haar buitenechtelijke zoontje ter 
adoptie moest afstaan op aandringen van de Iers-

Katholieke gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze 
vijftig jaar later tracht haar kind terug te vinden en daarbij 
op veel verzet stuit vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt 
ze hulp van BBC journalist Martin Sixsmith, die in het 
verhaal een mooie comeback ziet voor zijn onlangs 
geruïneerde carrière. Als echter tijdens hun zoektocht de 
puzzelstukjes op zijn plaats beginnen te vallen, ontstaat 
een ontroerende vriendschap tussen beiden, gebouwd op 
het verlangen om de waarheid boven tafel te krijgen over 
het onrecht wat Philomena is aangedaan.  
Do 18 feb, 19.30 uur, toegang € 4,00 (aan de zaal). 
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl of  06-
2163 8516 

 

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 

Activiteitenkalender 
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2e Kerstdag, zaterdag 26 december, 11.00-15.00 uur. 
 
Half oktober hebben we uiteraard nog geen idee wat er 
kan en mag eind december. Maar hoe dan ook… u  
bent u op Tweede Kerstdag van harte welkom in onze 
Kerstherberg in Ontmoetingsplek de druif. Binnen de 

dan geldende mogelijkheden zorgen wij voor een 
gezellige sfeervolle ruimte, een kerstboom en een  
kerststal, voor lekkere verse koffie en uiteraard 
kerstbrood, kerstkrans en andere lekkernijen. Misschien 
niet zo uitgebreid als vorige jaren, maar het gaat erom 
samen te zijn. Iedereen die om welke reden dan ook, niet 

thuis Kerstmis kan of wil vieren is daarom van harte  
welkom in De Drie Ranken. Elkaar ontmoeten, een 
luisterend oor, gezelligheid in een ongedwongen, prettige 
en vredige sfeer. Er wordt naar u uitgekeken. Nadere 
informatie: Anneke Sijtsma, secr. de druif,  5412 824, 
 kerstherberg@3ranken.nl. Houd de weekbrief van De 
Drie Ranken, de website www.3ranken.nl en de Wijkkrant 
De Maten in de gaten.   
 
 

Kerstherberg in De Drie Ranken Kerst komt naar je toe deze winter! 
 
Voor het derde jaar op rij was het de bedoeling om een 
Levend Kerstverhaal te brengen met een wandeling door 
het kerstverhaal vanaf de kerk via het Matenpark naar de 
stal bij Don Bosco. Met mooie kledingontwerper en 
hardwerkende naaisters wordt onze eigen Kerstkleding 
gemaakt. 

 Maar omdat het komende tijd onmogelijk is zo’n 
evenement te organiseren, moesten we omdenken. Zoals 
dat momenteel zo vaak gaat. En daarom kwam de 
werkgroep van het Levend Kerstverhaal met een nieuw 
idee. Het Kerstverhaal komt naar je toe deze winter! Voor 
jong en oud. Hoe? Dat werken we komende tijd uit. En 
we informeren van te voren scholen en andere 
organisaties (zoals Heemhof, Berghorst en Matenhof) 
hoe Kerst naar hen toe kan komen. Via de Wijkkrant en in 
de winkelcentra in de wijk zullen we ook zoveel mogelijk 
buurtbewoners vertellen hoe Kerst naar hen toe kan 
komen en hen ook een teken van verbondenheid en hoop 
geven. Naar u en jou communiceren we via de website 
van de kerk en de weekbrief. 
 
De werkgroep ‘Kerst komt naar je toe 
deze winter’ bestaat uit een 
vertegenwoordiging van De Drie 
Ranken (via het JWO), pioniersplek 
de Vuurplaats, jongerencentrum Don 
Bosco, bewonerscommissie 
Warenargaarde en Stimenz, in de 
persoon van buurtregisseur Aart de 
Graaf. Stichting Huis van Ontmoeting 
ondersteunt de activiteit en werft fondsen. 
 
Meer informatie? Die kun je krijgen via de 
contactpersonen Marten de Boer (JWO), Gertrudeke van 
der Maas (de Vuurplaats) door te mailen:   
 kerstkomtnaarjetoe@3ranken.nl  
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Donderdag 19 november zou Kees van der Zwaard 
zijn opgetreden in de Grote Kerk met zijn voorstelling 
over Dietrich Bonhoeffer. Voordat bekend werd dat 
de voorstelling moest worden afgelast, heeft Willem 
Olierook hem hierover geïnterviewd. We willen u een 
verslag van dit gesprek niet onthouden. 
 
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?’. 
 
Wanneer maakte je kennis met Bonhoeffer en wat 
trok je aan in hem? 
Kees: “Als student las ik Navolging en de gedichten uit de 
gevangenis. Vooral ‘Door goede machten…’ en ‘Wie ben 
ik?’ vond ik erg mooi. Van de rest is me niets bijgebleven. 
Een jaar of drie geleden herlas ik de dagboeken van Etty 
Hillesum. Vanuit mijn interesse voor mystiek en verzet 
dacht ik: ik moet eindelijk Verzet en overgave eens 
helemaal goed lezen. Op dat moment kwam de vraag of 
ik een voorstelling over Bonhoeffer wilde maken ter 
herdenking van zijn dood, 75 jaar geleden. Dus het was 
niet moeilijk om ‘ja’ te zeggen.” 
 
Waarom heb je samen met Cilia Hogerzeil voor deze 
vorm van muziektheater gekozen? 
Kees: “Bonhoeffer hield erg van muziek. Hij was een 
goede pianist. Dus ik heb me ook laten inspireren door 
de muziek die hij noemt in zijn brieven. Vervolgens 
zochten Cilia Hogerzeil, de regisseur, en ik naar een 
tegenstem voor Bonhoeffer. Die vonden we in de 
persoon van zijn verloofde, Maria von Wedemeyer. Ook 
aan haar heeft hij veel brieven geschreven. Roosmarijn 
Tuenter, altvioliste, zangeres en componiste, paste 
perfect in ons profiel van Maria: een menselijke, muzikale 
tegenstem.” 
 
Waarom heet de voorstelling ‘Wie ben ik?’ 
Kees: “Het is de titel van zijn bekendste gedicht. Het is de 
vraag die hij zich op het scherpst van de snede stelt. Het 

is de vraag die wij onszelf stellen en die ons verbindt met 
zijn twijfel en met zijn hoop.” 
 
Op welke reactie(s) van je publiek hoop je? 
Kees: “Dat het publiek de menselijkheid van Dietrich en 
Maria ervaart en daarmee ook hun tragiek. Anders 
gezegd: dat de theologische taal afdaalt vanuit het hoofd 
in het hart, waardoor je voelt dat ‘overgave’ geen 
gedachte is, geen concept, maar een ervaring waaraan 
een gevecht voorafgaat.” 
 
Wat zou je aan Bonhoeffer willen vragen, als hij nog 
in leven zou zijn? 
Kees: “Ik zou graag met hem willen praten over de zijn 
zoektocht naar ‘nieuwe taal’. Zijn gedachten over 
Christus in een religieloze tijd heeft Bonhoeffer nooit 
kunnen uitwerken en vormgeven. Ik zou ook met hem 
willen praten over zijn afkeer van psychologie en van de 
dichter Rainer Maria Rilke. En vooral zou ik samen 
muziek willen maken.” 
 
Welke producties heb je al eerder gemaakt en wat 
hebben die je gebracht? 
Kees: “Heb je even? Ik heb zo'n zeventig producties 
gemaakt. Mijn laatste voorstellingen gingen over Luther, 
Alzheimer en over de verbeelding van de tienjarige Kees, 
die Bijbelverhalen ervaart alsof ze hier-en-nu gebeuren. 
Totdat de werkelijkheid weerbarstiger bleek te zijn dan 
een sprookje dat goed afloopt. 
En toch zijn goede verhalen en voorstellingen nodig. Om 
het leven te duiden, om de weerbarstigheid uit te houden, 
om de hoop en troost te ervaren. Dat brengen ze me. En 
veel plezier. Het is zo leuk om iets te maken.” 
 
Wat wil je verder nog kwijt aan de lezers van dit 
artikel? 
Kees: “Houd moed. Heb lief.” 
 
Willem Olierook 

Interview met Kees van der Zwaard over ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ 
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Als het thema luidt: “Wees gegroet” dan ligt het voor 
de hand om dat ‘groeten’ eens onder de loep te 
nemen. Waarom wordt er gegroet en hoe? In 
Nederland lijkt het een beetje uit de mode te zijn en 
het verschilt nogal of je in de stad woont of dat je 
huis in een dorp staat. 

Eerst maar eens kijken of Wikipedia (de zeer uitgebreide 
encyclopedie op internet) me wat wijzer kan maken. Ik 
word niet teleurgesteld, er staat te veel om hier op te 
noemen, dus zal ik een selectie opnemen. 
 
Een groet is een ritueel, veelal een beweging of, in het 
geval van verbale groet, een zin of woord, dat in de 
meeste gevallen wordt gebruikt om sociaal contact op 
gang te brengen of af te breken (in het geval van een 
afscheidsgroet). Groetgewoontes zijn 
sterk cultuurgebonden en afhankelijk van de situatie en 
kunnen binnen een cultuur afhankelijk zijn van de sociale 
status van betrokken personen. Het overdrijven van een 
groet wordt meestal als onheus (ironisch) opgevat, en het 
achterwege laten van een groet kan een teken zijn 
van vijandschap of minachting. 

 
Onder het kopje “Nederlandstalige begroetingen” staat: 
Een verbale begroeting is een geritualiseerde wens. 
Letterlijk van A tot Z kun je – afhankelijk van de streek – 
begroetingen horen zoals: ‘Adieë wa’ (uit het Kerkraads 
dialect afkomstige Limburgse afscheidsgroet); 
‘Ajuus’ (een informele verbastering van Àdieu); 
‘Doeg’ (regionale afscheidsgroet, oorspronkelijk 
afkomstig uit de Zaanstreek, maar inmiddels in veel meer 
streken te horen); ‘Houdoe’ (de zeer bekende regionale 
afscheidsgroet in Noord-Brabant en het zuiden van 
Gelderland); ‘Môguh’ (veel gebruikt in het Westland, waar 
ik geboren en getogen ben); ‘Moi’ (regionale groet in 
Noord- en Oostelijk Nederland en ‘goedgaon’ bij het 

afscheid; ‘Salut’ (Vlaamse en (oost) Zeeuws-
Vlaamse afscheidsgroet (afkomstig uit het Frans); 
‘Vaarwel’ (enigszins formele afscheidsgroet, bijvoorbeeld 
bij de marine); ‘Zjeur’ (Aalsters: informele verbastering 
van Bonjour).  
 
Behalve gesproken begroetingen zijn er natuurlijk ook 
vele vormen van non-verbaal groeten. De bekendste zijn: 
de (rechter)hand geven (of de uit de sport overgenomen 
‘boks’ of ‘high-five’). De kus of zoen wordt pas gegeven 
als men elkaar beter kent en is vaak slechts 
voorbehouden aan intimi. Wel gebruikelijk als groet is het 
geven van twee of drie zoenen op de wang. 
De reverence is een vorm van begroeting van een 
hogergeplaatst persoon. De reverence wordt enkel door 
vrouwen gebracht en geldt dan ook als de vrouwelijke 
equivalent van de buiging.  
 
Wat komen we in andere landen/culturen tegen? In 
Egypte schudden mensen met hun hoofd; In Italië wordt 
er wel vaak een kus gebruikt als begroeting, zowel bij 
vrouwen als mannen onder elkaar. In Oost-Aziatische 
landen is een kus als begroeting echter zeer 
ongebruikelijk. 
 
Bij sommige culturen begroeten mensen elkaar door 
de neuzen tegen elkaar te wrijven (en daarbij adem uit te 
wisselen). Voorbeelden zijn: Eskimo's en Maori's. 
Ook een buiging is een vorm van begroeten, vooral 
in Japan en andere Aziatische landen. Een extreme vorm 
van buiging is prosternatie (languit op de grond liggen als 
teken van onderwerping aan godheid of heerser). 
In Thailand is de wai gebruikelijk als begroeting, waarbij 
de twee handen samengedrukt worden. Dit is gerelateerd 
aan namasté in India, sampeah in Cambodja 
en sembah in Indonesië. 
 

 
Salam (Arabisch: سالم   salām of salaam) is een Arabisch 
woord dat letterlijk vrede betekent. Het woord dient 
tevens als algemene begroeting, niet alleen in Arabische 
staten en door moslims in andere landen, maar ook in 
landen en bij volkeren waar de islam een grote invloed 
heeft. In Israël wordt sjalom op dezelfde wijze gebruikt 
als salaam in de Arabische landen. En wie kent het 
‘Grüss Gott’ (in Beieren en Oostenrijk) en ‘Vaya con 
Dios’ (in Zuid-Amerika) niet? 
 
Willem Olierook 

Groeten wereldwijd 
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Omdat mijn vergelijking tussen het 
omgaan met de Bijbel en met de 
Matteüs-passion bezwaren opriep, 
licht ik die graag nog toe. 
 
Bezwaar en toelichting (1) 
Hoewel Gert Jan Luiten en andere 
gespreksgenoten instemmen met de 
Bijbel als Bron, hebben ze moeite 
met de muzikale vergelijking, zoals 
blijkt uit het citaat: ‘De vergelijking 
met een partituur geeft de indruk, dat 
er maar één manier is om de Bijbel 
goed te “spelen”. De vergelijking met 
een dirigent geeft de indruk dat de 
voorganger de leiding heeft. De 
vergelijking met een orkest geeft de 
indruk dat ieder gemeentelid een 
vaste rol heeft op maar één 
instrument.’ 
Vanwege een paar misverstanden 
het volgende: 
1. Er bestaat niet slechts één manier 
om de partituur goed te spelen, maar 
alle varianten behoren zich wél af te 
stemmen op dezelfde partituur. 
2. Evenals de leden van een koor en 
orkest het oefenen met een 
muziekstuk toevertrouwen aan een 
dirigent, zo vertrouwen 
gemeenteleden het oefenen van de 
liturgie ofwel het eren van God 
volgens de Bijbelse ‘partituur’ toe aan 
een voorganger.  
3. In overleg met de dirigent mogen 
de rollen van orkestleden wisselen, 
wanneer dat past bij de uitvoering 
van de partituur en in het geheel van 
het orkest. 
4. Vanwege de vergelijking met een 
koor of orkest noem ik de voorganger 
liever een dirigent dan een leraar, 
omdat liefhebbers niet naar de 
Matteüspassion gaan voor de 
theoretische uitlég van de partituur 
door een leraar, maar naar de 
praktische uitvóéring onder leiding 
van een dirigent. Evenzo gaat het in 
een viering niet om een theoretische 
uitleg van een Bijbelgedeelte, maar 
om een inspirerende vertolking van 
het Evangelie, die heilzaam is voor 
het christelijk en kerkelijk leven.  
 
Bezwaar en toelichting (2) 
De laatste alinea van Gert Jan luidt: 
‘Maar uiteindelijk gaat het wat mij 
betreft niet om de partituur, de 
dirigent of het orkest, maar om de 
muziek: de emotie die de muziek op 
kan roepen, de beleving. Want dan 
kunnen we uitstijgen boven onszelf, 
boven het leven van alledag. Zo ook 

in ons geloof.’ 
Deze conclusie begrijp ik niet, want 
de muziek is toch gebaseerd op de 
partituur? En alleen een op de 
partituur gebaseerde vertolking kan 
toch een bijpassende beleving 
oproepen? Wanneer dirigent, koor, 
orkest en solisten zich niet 
gezamenlijk willen afstemmen op de 
partituur van Bach, kan het toch geen 
welluidende symfonie worden, maar 
wordt het een kakofonie, die niet om 
aan te horen is.... Wie zou er komen 
luisteren, wanneer vooraf zou worden 
aangekondigd: ‘We volgen de 
partituur niet volgens de aanwijzingen 
van Bach, maar we hebben elkaar de 
ruimte gegeven de Matteüs op ieders 
eigen manier te vertolken’. Zou 
iedereen zo’n chaotische uitvoering 
geen verloren tijd en weggegooid 
geld vinden? 
Evenzo kan het persoonlijk leven als 
christenen en ons gezamenlijk leven  
als kerk pas gevoed en gevormd 
worden, wanneer hiervoor de Bijbel 
als Bron wordt gebruikt. Omdat ook 
dit vanwege de vele interpretaties 
een kakofonie kan worden heeft de 
kerk van meet af aan leeswijzers of 
sleutels gemaakt, zoals het rapport 
‘Jezus Christus, onze Heer en 
Verlosser’. Deze leeswijzers zijn niet 
slechts bedoeld om ons een prettige 
emotie of gevoel of beleving te 
bezorgen, maar om ons gedrág 
positief te beïnvloeden. Hierdoor 
gaan we God graag liefhebben met 
heel ons leven en de naaste als 
onszelf. 
 
Bezwaar en toelichting (3) 
Hans en Janny Segaar vertellen 
vooral over hun vele mooie 
ontmoetingen met de veelkleurige 
geloofsgemeenschap in binnen- en 
buitenland. Zoals er vele 
interpretaties zijn van de 
Matteüspassion vanwege 
verschillende dirigenten, zijn er ook 
verschillende interpretaties van de 
Bijbel vanwege verschillende 
voorgangers. Ook zij vergelijken een 
voorganger liever met een leraar dan 
met een dirigent. 
Aan hun mooie ervaringen met 
voorgangers zijn helaas ook minder 
mooie en zelfs lelijke ervaringen toe 
te voegen. Hiervan staan al in de 
Bijbel veel voorbeelden: in het Oude 
Testament wordt vaak gewaarschuwd 
tegen de valse profeten, die zich ten 
onrechte op God beriepen en het volk 

Israël een groot risico lieten lopen. In 
het Nieuwe Testament gaat het 
regelmatig over dwaalleraars, die 
christenen probeerden te verleiden 
om verkeerde keuzes te maken. Van 
zulke riskante verleiders zijn er nog 
steeds allerlei voorbeelden… 

Omgaan met fundamentele 
verschillen 
Hierbij gaat het vooral om twee 
vragen: 
1. wat zijn in onze gemeente 
fundamentele verschillen?  
2. hoe behoren we in het licht van het 
Evangelie hiermee om te gaan?  
Dit waren mijn afsluitende vragen uit 
het artikel in de vorige Drieklank. 
Daarop zijn reacties nog welkom. 
 
Marius Noorloos 

In gesprek  

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

of rechtstreeks naar Marius Noorloos:  mariusnoorloos@kpnplanet.nl 

Beste Marius, 
 
Kunnen we niet beter op zoek gaan 
naar wat ons verbindt in plaats op 
zoek te gaan naar ‘fundamentele’ 
verschillen?  
 
Wat ons verbindt als geloofs-
gemeenschap is onze geloofstekst:  
Geloven is voor ons groeien in 
vertrouwen en oefenen in liefdevol, 
goed leven, zoals God het bedoeld 
heeft. Daarbij vinden we de 
belangrijkste bronnen van inspiratie 
in de Bijbelse verhalen en in de 
persoon van Jezus. Zij geven ons 
richting voor ons eigen bestaan en 
hoop voor onze wereld. Voor deze 
manier van geloven hebben we 
elkaar nodig. Daarom vormen we 
een geloofsgemeenschap. 
 
Daar kunnen we ons beiden in 
vinden denk ik zo. En om te groeien 
moeten we mijns inziens zoekers 
blijven. Als we denken het zeker te 
weten, laten we dan bij elkaar te rade 
gaan. God is immers groter dan ons 
verstand en we blijven allemaal 
leerlingen tenslotte.  
 
Gert Jan Luiten 
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Wat heb ik het mijn moeder vroeger vaak horen 
zingen thuis. Het was haar lievelings-Marialied. Het 
was zo vertrouwd, uit school komen, de achterdeur 
open doen en dan te horen: 
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre.  
Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. 
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen, schijn 
dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre.  
Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog 
gericht.  
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
 
Nu had ik zelf helemaal niks met Maria. En met de rest 
van het geloof ook niet. Naarmate ik ouder werd en ging 
puberen (later werd daar deze term voor gebruikt; 
vroeger heette het dat je ‘dwars’ werd) moest ik steeds 
minder hebben van kerkbezoek. Hele discussies heb ik 
met mijn vader gevoerd over geloof en politiek. Toen ik 
mocht stemmen was dat op de PvdA en zéker niet op de 
KVP (en later CDA). 
 
Hoe merkwaardig dat ik vele jaren later van mijn jongste 
zus een boek kreeg over ‘Lourdes’. Zomaar, niet om 
gevraagd, geen aanleiding voor. Vreemd… 
 
Inmiddels stond ik heel anders in het geloof, maar een 
‘Mariavereerder’ was ik nog steeds niet. Ik heb het boek 
met veel interesse gelezen en ik had het amper uit of ik 
raakte op een mooie zomeravond in “De Levenstuinen 
van het Groot Hontschoten” in gesprek met Jos Breuer. 
We kregen het over bedevaarten en ik liet hem duidelijk 
mijn scepsis blijken. Jos zei: “Als je echt wilt weten hoe 
het is in Lourdes, ga dan een keer mee als brancardier bij 
de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ).” 
Min of meer om er vanaf te zijn zei ik: “Zet me maar op 
de reservelijst.” 
 
Enfin, ik zal je het verdere verloop besparen, maar de 
twaalf keer één week die ik mee ben geweest naar die 
bijzondere plek aan de voet van de Pyreneeën beschouw 
ik allemaal als hoogtepunten in mijn leven (als christen). 
Wat heb ik prachtige gesprekken gevoerd, mensen 

kunnen en mogen bijstaan in de meest intieme situaties. 
Wat werd er soms gehuild, maar – meer nog – gelachen. 
Wat deed het mensen goed om daar te zijn. En mijzelf 
ook!  
 
Om hun dankbaarheid te tonen gaven pelgrims wel eens 
een speldje; ik ben nog altijd trots op mijn “NLZ-sjaaltje” 
met deze aandenkens erop (zie foto).  

 
Wat heb ik er uit volle borst veel Marialiederen gezongen 
in allerlei koren en op allerlei plaatsen. En altijd was mijn 
moeder daar in m’n gedachten … 
 
Een van de ervaringen die het meest indruk op me 
hebben gemaakt was de volgende ‘begroeting’: 
Een vrouw – op dat moment 70 jaar – was dertig jaar 
geleden voor het eerst in Lourdes. Ze werd ernstig ziek 
en moest twee maanden in het ziekenhuis blijven. Elke 
dag kreeg ze bezoek van de plaatsvervangend directrice 
van het hotel waar ze aan het begin van de bedevaart 
verbleef. De Nederlandse vrouw sprak geen woord Frans 
en de Française geen Nederlands. Ze communiceerden 
met hun ogen en hun handen (en waarschijnlijk heeft er 
ook weleens iemand iets vertaald). Na ontslag uit het 
ziekenhuis zijn de vrouwen contact blijven houden door 
elkaar brieven te schrijven. De Nederlandse vrouw kende 
nonnen die haar teksten in het Frans konden noteren en 
die de schrijfsels van de Franse dame konden vertalen.  
Na dertig jaar was er dus een mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. De pelgrim had een boekje bij zich waar een 
telefoonnummer in stond en mijn medebrancardier Marc, 
die van het team de Franse taal het best machtig was, 
ging bellen. En zowaar het nummer klopte nog, een 
afspraak werd gemaakt en ik was er enkele uren later 
getuige van dat twee ‘vriendinnen op afstand’ elkaar in de 
armen sloten… 
 
Willem Olierook 

Wees gegroet o sterre… 
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Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst voor deze 
editie werd gekozen voor het thema ‘Wees gegroet!’. 
Het was Ad die op enig moment vertelde dat hij 
gehoord had dat er in enkele plaatsen in Nederland 
‘zwaaistenen’ liggen; verder wist hij er ook het fijne 
niet van. Tijd voor mij om er eens dieper in te 
duiken… 
 
Als eerste zoek ik op internet wat hierover bekend is. Ik 
kom uit bij de website “Zwaaisteen” en lees: ‘voor een 
glimlach, gezelligheid en contact’.  
 
Ontstaan 
De Zwaaisteen komt uit de Hanzestad Zwolle. In het 
voorjaar van 2019 ging ik, Corinne Tijsseling 
(bedenker en initiatiefnemer van de Zwaaisteen) bij een 
twintigtal senioren uit de Zwolse wijk Wipstrik op bezoek. 
Tijdens een lekker bakje 
koffie vroeg ik de senioren 
naar hun doordeweekse 
ontmoetingen en 
activiteiten. Het viel mij op 
dat senioren, naast hun 
vaste activiteiten, het vooral 
ook gezellig vinden wanneer 
er wat reuring om hen heen 
is, zonder dat ze daar zelf 
aan hoeven mee te doen. 
Voor de grap bedacht ik de 
term 'zwaaivrijwilligers'. 
Bijvoorbeeld kinderen die 
een paar keer per dag langs 
een huis van een oudere 
lopen om te zwaaien. Niet 
veel later ontstond het idee 
van de Zwaaisteen: een 
stoeptegel met een vrolijke 
zwaaihand die mensen 
uitnodigt om te zwaaien 
naar degene waar de steen 
voor het huis ligt. En wat 
bleek... niet alleen ouderen 
vonden het een leuk idee. 
Jonge gezinnen, dertigers 
en veertigers waren net zo 
enthousiast! 
 
Op een warme dag, eind augustus 2019 was het groot 
feest in Zwolle. Samen met mijn mede-initiatiefnemer 
Marloes Markslag (Travers Welzijn) plaatsten wij de 
eerste 30 Zwaaistenen in Zwolle. Op dat moment was het 
nog een proef-initiatief. Die bewuste dag ging de 
Zwaaisteen gelijk al viral! Jeugdjournaal, Hart van 
Nederland, NOS, radio 1 en veel lokale kranten spraken 
over de Zwaaisteen *). 
 
Waarom zwaaien? 
Zwaaien is waardevol. Als je zwaait dan: 
Ga jij en de ander glimlachen; 
Geef jij jezelf en de ander een momentje 
van gezelligheid; 
Laat jij de ander zien dat je hem ziet staan (of zitten); 
Geef jij iemand die vaak thuis is toch een beetje het 
gevoel dat hij nog meetelt in de wereld; 
Maak jij (zwaai)contact met de ander en soms leidt dat tot 
een praatje. 
Mooi hè! Daarom is zwaaien zo belangrijk. En 
de Zwaaisteen helpt jou om op plekken te zwaaien 

waarvan jij anders niet zou weten dat daar iemand woont 
die heel blij wordt van jouw gezwaai. 
 
Ook in Apeldoorn? 
Vervolgens stuurde ik bedenker Corinne Tijsseling een 
mail waarin ik haar vroeg of ze wist of er contacten waren 
of zijn om dit sympathieke idee ook in Apeldoorn te 
introduceren. Die waren en zijn er niet. Ze legde uit dat 
een dergelijke actie via buurtwerkers wordt opgezet en 
raadde me aan om bij hen te informeren. Ze was zelfs zo 
vriendelijk om de e-mailadressen van dit viertal te sturen. 
Vervolgens stelde ik een mail op en verzond deze naar 
de buurtwerkers. 
 
Aart de Graaf reageert: hij meldt er nog nooit van te 
hebben gehoord, maar het idee wel interessant te vinden. 
Ama Mual is nr 2 en laat weten: In navolging van collega 

Aart kan ik zeggen dat ook ik het een mooi initiatief vind. 
We zullen uiteraard moeten onderzoeken of en waar we 
dit kunnen vormgeven. Ik heb me verder nog niet 
verdiept in zaken als aanpassingen in openbare ruimte, 
beheer en onderhoud, draagvlak, kosten, inzet, etc. Ik zal 
dit initiatief bespreken met mijn stadsdeelmanager. Ja, ik 
ben als buurtregisseur positief over dergelijke initiatieven. 
Ik kom er in een later stadium bij je op terug. 
 
Net voordat ik dit artikel wil opsturen laat Corinne me 
weten dat er nu ook voor particulieren een mogelijkheid is 
om een zwaaisteen aan te schaffen, zie: 
www.zwaaisteen.nl 
 
Tot op heden is dit de laatste stand 
van zaken. Komt er een vervolg? 
 
Willem Olierook 
 
*) De Zwaaisteen® is auteursrechtelijk 
beschermd en als merk geregistreerd. 
Het concept kopiëren is niet 
toegestaan. 

De “Zwaaisteen” binnenkort ook in Apeldoorn? 
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Als ik Corrie van Orden bel om een afspraak voor een 
gesprek over Kerk en Vluchteling, stelt zij voor om 
ook Lini Oldewarris voor dit gesprek te vragen. Want, 
zegt zij, Lini is vanaf de oprichting tot nu toe bij Kerk 
en Vluchteling betrokken. Zij weet er veel meer van 
dan ik. Zo zitten we op een dinsdagmorgen gedrieën 
op anderhalve meter afstand bij elkaar in een van de 
bovenzalen van de Hofstad.  
 
Corrie en Lini doen hun werk voor Kerk en Vluchteling 
vanuit hun bewogenheid met mensen in nood, zo zeggen 
ze. Beiden hebben zij een groot hart voor kwetsbare 
mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Het 
thema “Wees gegroet!” spreekt hen aan omdat je met 
deze groet tegen mensen zegt dat zij gezien zijn, dat je 
de deur voor hen niet gesloten houdt maar dat zij welkom 
zijn. 

 
Lini vertelt dat zij een van de mensen was die in 1992 na 
een kerkdienst in De Drie Ranken hun verbijstering 
deelden over de TV beelden van de grote stromen 
Joegoslavische vluchtelingen die onder mensonwaardige 
omstandigheden in overvolle kampen moesten leven. Zij 
waren geschokt en vroegen zich af of er vanuit de kerken 
hulp geboden zou kunnen worden. Zij namen contact op 
met de diaconie. Samen met de diaconie hebben zij zich 
toen gemeld bij Vluchtelingenwerk Apeldoorn met de 
vraag of zij vanuit de kerken een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de opvang van vluchtelingen die in 
Apeldoorn verbleven. Het bleek dat Vluchtelingenwerk 
Apeldoorn zich vooral bezig hield met de juridische en 
procedurele kant van de asielaanvrage. Maar daarnaast 
was er grote behoefte aan materiële en intermenselijke 
steun als de burgerlijke gemeente deze steun na 
beëindiging van de 
asielaanvrage niet meer 
kon verlenen.  De kerken 
zouden hierin van grote 
betekenis kunnen zijn. Zo 
werd de werkgroep Kerk 
en Vluchteling opgericht 
met als doel 
uitgeprocedeerde  en 
afgewezen vluchtelingen 
te ondersteunen die naar 
hun land van herkomst 
terug moesten maar dat 
om diverse redenen niet 
konden. Zij dreigden 
zonder onderdak en 
financiële middelen te 
raken. De diaconie nam 
op zich hen tijdelijk te 
ondersteunen. 
 
Corrie vertelt vervolgens 
dat zij al vele jaren vanuit 
de diaconie deze 

financiële ondersteuning verzorgt. Gedurende drie 
maanden krijgen deze afgewezen vluchtelingen wekelijks 
een bedrag uitgekeerd waarbij hen gezegd wordt dat zij 
intussen wel zelf actie moeten ondernemen in het 
opstarten van een nieuwe procedure of om anderszins 
zelfvoorzienend te worden. Daar wordt bij het ophalen 
van het wekelijkse leefgeld op toegezien. Niet altijd lukt 
het hen hierin vorderingen te maken. Dan worden 
termijnen van toegezegde hulp wel eens overschreden. 
Want mensen aan hun lot overlaten, is niet eigen aan 
Kerk en Vluchteling. Helaas komt het voor dat 
vluchtelingen ondanks al deze steun toch in de illegaliteit 
verdwijnen.  
 
Samen vertellen Corrie en Lini hoe Kerk en Vluchteling 
mensen uit de kerken gevraagd heeft een bloemetje te 
brengen bij vluchtelingen die bij hen in de straat 
woonruimte toegewezen hadden gekregen ten tijde van 
het generale pardon. Een soort van “Wees gegroet!”, een 
welkom in de straat. Hieruit zijn blijvende contacten 
gegroeid. Ook hebben er indertijd op verzoek van Kerk 
en Vluchteling vele mensen uit de kerken vluchtelingen 
bezocht die een tijdelijk onderdak gevonden hadden in de 
Americahal.    
 
Corrie en Lini ervaren dit werk van Kerk en Vluchteling 
als een concrete invulling  van de evangelische oproep 
om in mededogen om te zien naar de kwetsbare 
medemens. Zij kunnen zich daarom goed vinden in een 
uitspraak van paus Franciscus bij het verschijnen van zijn 
nieuwste encycliek “Fratelli Tutti”. Hij zei dat hij niets 
moet weten van een “cultuur van muren”, maar dat 
migranten verwelkomd dienen te worden en uitzicht 
dienen te hebben op het burgerschap van hun nieuwe 
land. Ons past, zo menen Corrie en Lini, een open 
houding naar alle mensen die onze hulp nodig hebben. 
Soms wil onze bewogenheid met deze kwetsbare 
mensen wel eens meer dan praktisch haalbaar en 
realistisch is. Maar de inzet van Kerk en Vluchteling blijft: 
Wees gegroet, weet je gezien en gehoord! 
 
Hans Hulst  

Wees gegroet!  - Kerk en Vluchteling 
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‘Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en 
oefenen in liefdevol, goed leven zoals God het 
bedoeld heeft. Daarbij vinden we de belangrijkste 
bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en 
in de persoon van Jezus. Zij geven ons richting 
voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld. 
Voor deze manier van geloven hebben we elkaar 
nodig. Daarom vormen we een 
geloofsgemeenschap.’ 
 

Scribaat:  info@3ranken.nl 
Aldi Bijl,  5423 205, scriba  
 

Voorzitters: 
Han Brinkhuis,  5332 949 en Adriaan de Putter,  
5417 841  kerkenraad.voorzitter@3ranken.nl 
  

Pastores  
Ds. Ad Wijlhuizen,  8430 751  
 adwijlhuizen@3ranken.nl Vrij op zaterdag.  
 

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. 
 

Kerkelijk werker Rosanne Hofman,  06-1168 1786  
 rosannehofman@3ranken.nl  
 

Spreekuur pastores: Inloop van 09.30-10.30 uur 
(m.u.v. schoolvakanties) Maandag ds. Henri ten Brinke, 
dinsdag ds. Ad Wijlhuizen 
 

Behoefte aan een gesprek?: Bel dan de pastorale 
telefoon:  06-1770 1122 of  contact@3ranken.nl  
 

Dopen: contactpersoon doopteam: Siebe Schotsman, 
 5421 125  doopteam@3ranken.nl 
 

Rond een uitvaart: Meldpunt uitvaarten De Maten,  
 06-4959 2615.  
 

Kerkgebouw/huur ruimtes:  
Kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329 
AP, Apeldoorn,  5332 539. Beheerder: Wessel van 
Ginkel,  beheerder@3ranken.nl  
Verhuur (extern):  verhuur@3ranken.nl 
Reservering (intern):  reservering@3ranken.nl 
 

Geven? PKN Wijkgemeente De Maten, rek. nr. 
NL08 INGB 0005 1738 56.   
Penningmeester: Jan Kuiper,  06-2258 2127 
 penningmeester.wijkkas@3ranken.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 
 

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

 
Muziek in de kerk  

• Zanggroep: Els Lagerweij,  zanggroep@3ranken.nl 

• Con Passione. Koor. Repetitie om de week op 
donderdag.  conpassione@3ranken.nl  

• Pur Sang: Themakoor. Repeteert wekelijks op 
dinsdag.  themakoorpursang@gmail.com  

• Kerkomroep: Rechtstreeks (of later) naar vieringen 
kijken of luisteren: www.3ranken.nl onder 
’Vieringen’: ‘Preek, liturgie en terugluisteren/kijken’.  

• Werkgroep Beeld & Geluid  
  beeldengeluid@3ranken.nl 
 

In het pastoraat hebben we een luisterend oor voor 
mensen. Secretaris: Frouwkje Nagel  5420 713  
 pastoraat@3ranken.nl.  
 

Pastorale groepen 

 
 

Bezoekteam ouderen (80+): Adri Hulst,  
 5416 164  bezoekteamouderen@3ranken.nl 
 

Welkomst Team: Coördinator: Herman Ekenhorst,  
5431 134  welkomstteam@3ranken.nl 
 

Buurtgroepen: info  buurtgroepen@3ranken.nl 
 

Onderstaande zorgcentra hebben eigen geestelijk 
verzorgers: 
Heemhof: mevr. M. Bossenbroek-Baller,  529 5000 
 geestelijkverzorgerheemhof@3ranken.nl 
Groot-Schuylenburg: Ds. Constance Schouwstra-
Dijkman,  06-1366 4333 
 medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl 
 

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  
 

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.  
 

Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij 
willen een luisterend oor zijn voor de jeugd. Marten de 

Pastorale groep A: 0 – 50 jaar (en gezinnen waar 
de jongste max. 15 jaar is),   
 pastoraat.a@3ranken.nl.  
Nicolet Groeneweg, coördinator,  06-5105 1408  
Pastor: Rosanne Hofman,  06-1168 1786  

Pastorale groep B: 50 – 80 jaar,  
 pastoraat.b@3ranken.nl  
Arie Nagel, coördinator  06-2782 7757.  
Pastor: Ad Wijlhuizen.  
Pastorale groep C: 80 jaar en ouder,  
 pastoraat.c@3ranken.nl 
Hans Hulst, coördinator.  5416 164  
Pastor: Henri ten Brinke 

Kerkwijzer  

Informatie (Algemeen, lidmaatschap, bijdragen) 

Vieringen 

Taakgroep pastoraat 

In gesprek met lotgenoten 

Taakgroep Diaconie 
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Boer, 06-2951 3552  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 
7209 37. 
 

ReparatieCafé: Elke 3e dinsdag v.d. maand, 09.30-
11.30 uur. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren 
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of 
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546  
 reparatiecafe@3ranken.nl 
 

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.  jongleren@3ranken.nl  
 

17+ groep ontmoeting: Maandelijks op vrijdagavond. 
Hilma van Dommelen,  
 17plusontmoeting@3ranken.nl  
 

MUF (vanaf 12 jaar): zaterdagavonden voor tieners in 
de jeugdruimte, 2x per maand. Allerlei soorten 
activiteiten: een spel spelen, iets creatiefs, iets actiefs, 
chillen, kletsen, poolen, enz. Marijke de Boer en Hilde 
Vons,  muf@3ranken.nl 
 

Taizé-reis (17-25 jr.): 1e week zomervakantie,  
 taizéreis@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 Rosanne Hofman,  kerkenschool@3ranken.nl 
 

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. 
 

 

Creatieve handwerkgroep: Al handwerkend elkaar 
ontmoeten. Woensdag van 10.00-12.00 uur. Tineke 
Gerritsen,  5336431, Anneke Sijtsma,  5412 824,  
 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, 09.30-
11.30 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 09.30-
11.30 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,  
 5416 268 
 

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,  5412 824,  
 stilhalfuur@3ranken.nl  
 

Vrouw en geloof: Over vrouw-zijn, geloof en 
samenleving. Roelie Timmermans,  5333 457,  
 vrouwengeloofgroep@3ranken.nl 
 

Pr- en communicatiecommissie: coördineert alle 
externe communicatie. Voor berichtgeving in 
Wijkkrant De Maten of in andere media kunt u met deze 
commissie contact opnemen via:  pr@3ranken.nl 
 
Weekbrief: digitale brief met informatie over de 
komende vieringen, pastorale berichten en weekinfo. 
Aanmelden via de website of bellen met de scriba. 
 
Facebook: 
Besloten pagina: Aanmelden via facebook@3ranken.nl  
Openbare pagina: www.facebook.com/De-Drie-Ranken  
 
Website en meer info: www.3ranken.nl 

 

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

Kerkwijzer  

Jeugd en jongeren 

PR en communicatie 

RK Parochie 

Bruisende geloofsgemeenschap door de week  

In verband met corona zijn een aantal 
activiteiten tijdelijk gestopt. Neem 
voor de zekerheid vooraf contact op. 
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Attentie: Aanvangstijd vieringen om 10.00 uur. 
 
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. 
 
15 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
22 november  
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. M. Litjes, Open 
Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
29 november  
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer (?)  
  
6 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
13 december 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr. 
 
20 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
24 December: Kerstnacht 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang 
 
25 December: Eerste Kerstdag 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv Con Passione 
 
27 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Open Kring Viering (?) 
 
31 december 
19.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
3 januari 2021 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
10 januari 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr. 
 
17 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 

24 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
31 januari 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
 
Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in De Maten 
In ieder geval dit jaar zijn er tot 1 januari geen diensten in 
Heemhof, Beatrijsgaarde 5 en in het Vierhuis van Groot 
Schuylenburg, De Groene Voorwaarts 61. Als dit na 1 
januari weer gaat beginnen, vermelden we dat in onze 
digitale weekbrief en op de website.  
 
Ditzelfde geldt voor de Bijbelkring op de tweede 
woensdag in Gildenhove en de huisdiensten op de vierde 
woensdag van de maand in Berghorst, Gijsbrechtgaarde 
30. 
 

Vieringen van 8 november 2020 t/m 31 januari 2021  

Vieringen tijdens de coronaperiode. 

• De viering wordt rechtstreeks uitgezonden via www.3ranken.nl  Onder de oranje balk links zal zondags van 

08.00 – 10.40 uur de knop u direct naar de YouTube-pagina van de livestream leiden, dus dan hoeft u maar één 

keer te klikken om op de goede pagina te komen.  

• Wilt u een eerdere viering meevieren klik dan onder de oranje balk helemaal rechts op de groene button 'alle 

video-opnames'. U komt op onze YouTube-pagina met alle vieringen. Daar klikt u op de kerkdienst die u wilt 

bekijken of op de groene button ‘alle geluidsopnames’ om via kerkomroep de kerkdienst te beluisteren. 

• Voor actuele informatie omtrent deze vieringen, raadpleegt u onze website www.3ranken.nl  of de digitale 

weekbrief: aanmelden daarvoor:  weekbrief@3ranken.nl 

• Als u de viering in de kerk wilt bijwonen dan is vooraf aanmelden verplicht. Dit kan tot zaterdags 12.00 uur via  

vieringbijwonen@3ranken.nl 






