‘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.’

Meer dan ooit weten we hoe belangrijk het voor ons is
gezien, gewaardeerd en geliefd te zijn; geraakt en
aangeraakt te worden. Maar we weten ook dat
diezelfde verbondenheid een keerzijde heeft.
We willen elkaar graag ontmoeten, maar
zijn onzeker geworden in onze
contacten. Kerk zijn in dat
spanningsveld is een enorme
uitdaging. Het vraagt om
visie en verantwoordelijkheid.

In het afgelopen jaar hebben professionals en vrijwilligers
veel van hun tijd, energie en creativiteit ingezet.
Vroegen de vernieuwbouw, verhuizing en
inrichting al veel, de coronacrisis vraagt
om nog meer. Met vrouw, man en macht
is er gewerkt om verbinding mogelijk te
maken, vaak op creatieve en nieuwe
manieren. Hulde aan al diegenen die
hebben bijgedragen aan uren van
bezinning en aan aandacht voor elkaar.

Geloofstekst van De Drie Ranken

Visie van De Drie Ranken

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Als geloofsgemeenschap willen we een plek bieden van
ontmoeting, verbinding en inspiratie. Een plek van
bezinning en persoonlijke groei. Een huis van geloof in de
kracht van liefde. Een thuisbasis van vertrouwen in elkaar
en van hoop voor onze wereld. Om dat waar te kunnen
maken, is elke bijdrage onmisbaar. Ook financieel.

Actie

2021

• Iedereen is welkom ongeacht
culturele of religieuze
afkomst, geaardheid, single
of samen.
• Een houding van doorgaande
vernieuwing is kenmerkend
voor ons. We willen op een
eigentijdse manier kerk zijn,
waar ook mensen die niet
vertrouwd zijn met de kerk
zich welkom voelen.
• Kwetsbaren in onze
omgeving hebben onze
speciale aandacht.
• Een rechtvaardige
samenleving is waar wij ons
voor inzetten.
• Ons geloofsverhaal willen wij
delen met anderen.
• Het gesprek over
levensvragen en ethische
kwesties zoeken wij steeds
opnieuw.
• Duurzaam leven is voor ons
een belangrijk
aandachtspunt.

Het is merkwaardig dat de coronacrisis
en de kerk in zekere zin hetzelfde doen.
Beide doen ons beseffen wat wezenlijk is
en beide vragen om praktische en
principiële keuzes. Maar er is wel een
belangrijk verschil! Bij corona is angst de
drijfveer. In onze geloofsgemeenschap
laten we ons motiveren door geloof, hoop
en liefde. Het zijn deze zachte krachten die
ons helpen met vertrouwen vooruit te kijken.
En die ons stimuleren mee te bouwen aan een
veiliger wereld met kansen en mogelijkheden
voor iedereen.

Kerkbalans

Eglantierlaan 202
7329 AP Apeldoorn
tel. 055 – 533 2539

www.3ranken.nl

‘Een oase van rust in de hectiek van alledag’. ‘Een plek waar ik vragen kan stellen
over mijn leven’. ‘Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten’. Dat zijn veel
gegeven antwoorden op de vraag: wat betekent de kerk voor u, voor jou? Het zijn
antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens
van morgen niet veel anders zullen zijn.
De Drie Ranken is zo'n kerk en we hebben nu een prachtig gebouw voor onze
gemeenschap, mede mogelijk gemaakt door u. Met uw gift en die van anderen
hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer
graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.
Hieronder vindt u de begroting voor 2021. Zoals u kunt zien hebben wij de
uitgaven helaas hoger moeten begroten dan de inkomsten en ontstaat er naar
verwachting een tekort van € 18.678,-. Als dit tekort ook echt ontstaat, zal dit
vanuit het eigen vermogen (onze ‘spaarpot’) aangevuld worden. De begroting is
overigens opgesteld voordat we van de laatste ontwikkelingen op de hoogte
waren. Door personele veranderingen zullen de kosten dit jaar wellicht wat
meevallen, maar daar rekenen we ons nu nog niet rijk mee.

Hebt u iets op uw hart? Wilt u
iemand spreken? Op dinsdag en
donderdag is van 9.00 – 10.00 uur
een van onze pastores aanwezig in De
Drie Ranken.

Pastoraal telefoonnummer:
06 – 1770 1122

Daarnaast vertrouwen we erop dat de verhuur- en buffetopbrengsten ook weer
toenemen, maar van grote invloed is de vraag hoe de ontwikkeling bij Covid-19 zal
gaan in 2021. Het virus heeft dit jaar namelijk voor een behoorlijke beperking in
verhuur- en buffetopbrengsten gezorgd.
Wij hopen dat u mee wilt werken aan het verkleinen van het tekort door uw
bijdrage te verhogen. Wij zullen vanuit onze kant alles eraan doen om het
begrotingstekort te verminderen.
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Natuurlijk zijn we heel blij
met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

(vereenvoudigd, in gehele euro’s)
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Opbrengsten en Baten
Opbrengsten verhuur en buffet
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Vanuit eigen vermogen verlies
Totaal baten

€ 33.000
€
€
7.500
€ 267.770
€ 18.678
€ 326.948

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Pastoraat en beheer, salarissen en vergoedingen
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Totaal lasten

€ 30.500
€ 232.779
€
61.187
€
2.482
€ 326.948

Tijdens de vernieuwbouw bracht Thijs Vernieuwkerk van
De Kerk Draait Door (DKDD) ons regelmatig op de hoogte van
de vorderingen. We blijven bouwen aan de kerk, en Thijs
beveelt dan ook van harte Kerkbalans 2021 bij u aan. Vind de
speciale uitzending op het YouTube-kanaal van DKDD door te
zoeken op “DKDD Apeldoorn Kerkbalans” of klik op deze link.

