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De weg van Chaos naar Heelheid
loopt via Hoop
In deze tijd van corona, klimaatcrisis,
groter wordende ongelijkheid, lijkt
heelheid steeds verder weg. De
chaos lijkt dichterbij dan de heelheid
en het voelt als in Psalm 42
(liedboek):
“Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,”
Maar in die psalm volgt dan die
fantastische regel:
“hoop op God en wees geborgen.”
Die raakt me iedere keer. Hoop zorgt
dat we de moed niet opgeven. Hoop
is daarmee de weg van chaos naar
heelheid. Zoals de Tsjechische
schrijver (dissident, politicus en
president) Václav Havel in ‘De weg
van de hoop’ schreef:
“Diep in onszelf dragen we hoop: als
dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel en
hangt niet af van wat er in de wereld
gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit
te zien. Het is een gerichtheid van de
geest, een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe krachtige
betekenis is niet hetzelfde als
vreugde omdat alles goed gaat, of
bereidheid je in te zetten voor wat
succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat
het goed is, niet alleen omdat het
kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin overtuiging dat iets goed zal
aflopen. Wel de zekerheid dat iets
zinvol is afgezien van de afloop, het
resultaat.”

...vooral een ‘zien-soms-even’.
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Tot nu toe hebben we al bijna € 5000
binnen gekregen…
Diakonie in actie, pag. 4
Wat moet jij nodig achterlaten?
Ad over aswoensdag, pag. 5
dus... rapen maar!
De blikjesbrigade, pag. 6
“Elkaar inspireren is zo mooi!”
Henk, pag. 7
...verwondering voor wat muziek in
hemzelf en mensen teweeg brengt.
Hans in gesprek met Ronald, pag. 8
De praktijk heeft inmiddels
uitgewezen dat ‘op een kier’ duidelijk
in een behoefte voorziet.
Anneke, pag. 11
De weg (…) is er een met valkuilen en
lonkend oude patronen.
Gerie’s ervaringen als
schuldhulpmaatje, pag.12
Geen mens zal er aan ontkomen om
met gebrokenheid te moeten leren
leven.
Anke over chaos in je hoofd, pag. 13
In feite weten we nog zo weinig van
de hersenen...
Ingrid over dementie, pag. 15

Meditatie: Van chaos naar heelheid
Het thema van de 40-dagentijd laat zich treffend
associëren met de in het afgelopen jaar overleden
Britse rabbijn Jonathan Sacks. In 2016 verscheen van
zijn hand het boek ‘Een gebroken wereld heel maken.
Verantwoordelijk leven in tijden van crisis’. Toen was
niet te voorzien hoe actueel deze titel een aantal jaren
later zou worden.
Sacks begint zijn boek met
woorden die je naadloos op de
crisis kunt leggen waarin wij
ons nu al bijna een jaar
bevinden. ‘Een van de meest
kenmerkende en uitdagende
ideeën van het jodendom is zijn
ethiek van verantwoordelijkheid,
de gedachte dat God ons
mensen uitnodigt om -zoals de
rabbijnen het uitdrukken- zijn
‘partners in het
scheppingswerk’ te zijn. De
God die de wereld met liefde
geschapen heeft, roept ons op
om met liefde te scheppen. De
God die ons het geschenk van
de vrijheid heeft gegeven,
vraagt ons daar zo gebruik van
te maken dat de vrijheid van de
anderen erdoor wordt geëerbiedigd en versterkt. God, de
volstrekt Andere vraagt ons om de menselijke ander de
hand te reiken. Hij is niet zozeer een God die als strateeg
intervenieert als wel de God die onderwijst. Hij doet niet
wat wij graag willen maar leert ons te doen wat Hij wil’.

te houden.
Heelheid is een waarde of deugd waaraan je in dit moreel
beraad niet ontkomt. Heelheid is allereerst een gave.
Waar heelheid wordt ervaren kijken we anders, met een
veel bredere blik, tegen de werkelijkheid aan. Kan dat
heelheid ervaren? Ja, dat kan, maar het is eigenlijk
vooral een ‘zien-soms-even’. Bijvoorbeeld als we te
midden van alle chaos en wreedheid die wij momenteel
om ons heen zien weet hebben van het ‘en zie en het
was goed’ uit Genesis 1. In gewoon Nederlands
gebruiken we dan het woord ‘gaaf’. Of als we te midden
van alle twijfel en ongeloof toch weet hebben van geloof.
Van licht, van helderheid en transparantie. Ook hier is het
‘zien-soms-even’. Ook hier gaat het om een moment van
‘gaafheid’. Het zijn de mystici die ons voor gaan in dit
soort ervaringen.
De 40-dagentijd op weg naar Pasen zal ons dit jaar meer
dan anders dicht op de huid komen. Wellicht biedt het
een kans om deze tijd nog intenser te ondergaan. Om de
klassieke bijbelteksten die bij deze tijd horen opnieuw te
horen en te verstaan. Het is niet bedoeld als cliché, maar
de uitspraak dat elke crisis een nieuwe kans biedt, kan
zomaar waarheid worden. De tijd zal het ons leren. Hoe
het ook zij: het Licht zal terugkeren, de hoop zal niet
sterven en de vrede zal bij ons blijven.
Henri ten Brinke

In de woorden van Sacks lees ik een indringend appel
om, in de chaos en onzekerheid van onze tijd, ons deze
ethiek van verantwoordelijkheid eigen te maken. Onder
de crisis ligt namelijk een crisis van een andere orde: een
morele crisis. Het gesprek of beraad daarover is altijd
lastig wanneer je je nog middenin een situatie bevindt
waarin het alle hens aan dek is. Waarin alle zeilen
moeten worden bijgezet om mensenlevens te redden, om
een economie overeind te houden en om het weefsel van
de samenleving, zo goed en zo kwaad als dat kan, heel

Vastenactie thuis: ik ben er voor jou
Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op
Pasen. Jezus gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad
van liefde. Niet het duister maar de liefde overwint.
Kerk in Actie organiseert in de Veertigdagentijd een
vastenactie om extra aandacht te geven aan de naaste,
dichtbij en wereldwijd. Deel het goede nieuws van Gods
liefde: Ik ben er voor jou!
Vasten kan betekenen dat je ergens van afziet, zoals
vlees, autorijden of sociale media. Het kan ook
betekenen dat je juist iets extra's doet, zoals bijvoorbeeld
iemand een kaart sturen, een compliment geven of voor
iemand bidden. Met de vastenkaart van Kerk in Actie kun
je zeven weken lang elke week op een andere manier
vasten. Bij elke dag staat een bedrag dat je kunt
(be)sparen of missen. Dit geld is voor de 40-dagentijdprojecten van Kerk in Actie.
Gaat u de uitdaging aan? Meldt u aan via:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/ideeenbank/
vast-mee-in-de-40dagentijd/
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Diakonale projecten

Kerkrentmeesters

Kinderen op Lesbos

Resultaat actie Solidariteitskas
De jaarlijkse actie voor de Solidariteitskas heeft een
bedrag van ruim € 6700,- opgeleverd, een mooi resultaat!
Na de verplichte afdracht voor PKN (€ 5800,-) blijft er een
bedrag over van € 900,- dat we voor onze eigen
wijkgemeente mogen besteden.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Dit jaar hebben we als diaconie gekozen voor het project
“Kinderen op Lesbos”. Tot nu toe hebben we al bijna €
5000,- binnen gekregen voor dit project. Daar de nood
erg hoog is, hebben we besloten om dit bedrag alvast
over te maken.

Actie Kerkbalans
2021
De Actie Kerkbalans,
met als thema ‘Geef
vandaag voor de kerk
van morgen’ is van
start gegaan op 16
januari. Als u deze
Drieklank ontvangt is
de actie dus nog in
volle gang!

Als het goed is heeft u een prachtige folder ontvangen, of
opgehaald, waarin u meer kunt lezen. Op onze website,
Ondertussen blijven we gewoon doorsparen en kunt u uw www.3ranken.nl/folder-kerkbalans-2021 is de folder
digitaal te lezen. Hier kunt u ook de ludieke filmpjes van
bijdrage overmaken op NL29 Rabo 0118 7209 37 t.n.v.
Thijs Vernieuwkerk zien. De Kerk Draait Door!
Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn o.v.v. Kinderen op
Lesbos.
Voedselbank

Een groot aantal vrijwilligers is op pad gegaan om de
envelop met informatie en de folder bij u in de bus te
doen. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 worden
de antwoorden niet bij u opgehaald. U kunt de
antwoordenvelop in de buitenbrievenbus van de kerk
doen (deze zit aan de voorzijde van het gebouw) of in
een oranje Post-NL brievenbus.
Een andere diakonale actie is de ondersteuning van de
voedselbank. De voedselbank is blij met de producten die
maandelijks door onze gemeenteleden worden
ingezameld. Ook zijn er veel DE bonnen binnen gekomen
Alle gevers hartelijk dank!
Anneke Scherpenzeel

Wij hebben voor deze actie de bij ons bekende emailadressen in november 2020 al aangeschreven. Tot
nu toe zijn er 300 toezeggingen binnengekomen. Dat zijn
helaas minder toezeggingen dan vorig jaar. Het zou
kunnen dat de mail van 9 november 2020 in uw spambox
terecht is gekomen.
Ook nu kunt u nog digitaal toezeggen! Dat kan door een
mail naar  kerkrentmeesters@3ranken.nl te sturen, u
hoeft alleen maar uw naam en adres in die mail te zetten.
Daarna ontvangt u een mail met instructies.
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen, we
zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
De kerkrentmeesters
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Leven naar Pasen toe: ‘Van chaos naar heelheid’
Aswoensdag.
Op 17 februari begint de 40-dagentijd. Met aswoensdag.
De oude, vergeelde, palmtakjes van het vorig jaar
worden ingezameld verbrand en tot as gemaakt. We
laten wat geweest is, en geen toekomst heeft, achter ons.

en de dood bedekt het leven niet. Ze hebben naast
elkaar hun plek in je leven maar vormen nu een
dynamiek die positief is, vrede kent en van liefde weet.
Heelheid is waar de onderdelen van je leven hun plek
hebben gevonden in een doorgaande beweging en
samenhang.

Dat is het idee. Met die as tekenen we ons voorhoofd.
Worden we getekend. Om ook zelf achter te laten wat
geen toekomst heeft. Wat moet jij nodig achterlaten?
Beelden en verhalen.
Aan de hand van de beelden van Henk Zielstra die in de
kerk staan opgesteld, bewegen wij ons naar Pasen toe.
Beelden die hij maakte bij paasverhalen uit de bijbel. We
mengen die verhalen, zondag na zondag, met de
klassieke lezingen die bij de 40-dagentijd horen. Over de
verzoeking in de woestijn, de broodvermenigvuldiging, de

Is in bovenstaand kunstwerk (schepping) sprake van
chaos of orde?
40-dagenkalender
Er wordt, terwijl ik dit schrijf, nagedacht over een 40dagenkalender. Niet van papier, maar digitaal. Elke dag
een kort filmpje vanuit de gemeenschap. Die zou dan te
zien moeten zijn. Op de website, facebook en misschien
nog wel elders. Houd de weekbrief in de gaten!

verheerlijking op de berg. Woorden en beelden die ons
dringen naar wat Pasen met ons doen wil: geloven in en
vasthouden aan het leven en de liefde midden in de
wereld van alledag.

Oefenen en leren
De 40-dagentijd is een tijd van leren en oefenen. Die
twee horen bij elkaar. Vraag jezelf af wat je zou willen
leren in de komende tijd. En begin daar mee. Of dat nu
koken, tennissen of vloggen is. Probeer het gewoon. Dat
maakt je wereld breder. Er is namelijk tamelijk veel om
van te houden.
Ad Wijlhuizen

Heelheid?
Van chaos naar heelheid. Heelheid is een groot woord.
Het klinkt erg ‘af’, maar dat zijn we als mensen natuurlijk,
(gelukkig) nooit. Het heeft, denk ik, met ordening te
maken. De verschillende dingen van het leven die hun
plaats hebben gekregen. Het negatieve heerst niet meer
over het positieve, het donker is niet groter dan het licht
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Rondje om de kerk – elk blikje telt
Elke dinsdagmorgen meldt zich in De Drie Ranken
rond half tien een groepje enthousiaste
zwerfvuilruimers.
Of het nu regent, hard waait of ijzig koud is, elke
dinsdagmorgen begint dit groepje met een opgewekt
humeur en een vrolijk gezicht, gewapend met een
grijpstok en een plastic zak aan het bekende rondje om
de kerk. En elke dinsdagmorgen steken voorbijgangers
goedkeurend hun duim omhoog en roepen zo iets als
“bedankt” en “mooi dat jullie dit doen!” We doen het niet
zo zeer voor deze dank, maar wel vanuit onze overtuiging
dat wij als groene geloofsgemeenschap mede
verantwoordelijkheid dragen voor een schone
leefomgeving. Ook in 2021 gaan we daarmee door. De
nieuwe inrichting van het Violierenplein nadert zijn
voltooiing en vormt voor ons een uitdaging het
achteraanzicht van ons kerkgebouw schoon en fris te
houden.

dinsdagmorgen vóór 10.00 uur in een plastic tas of zak bij
achteringang van de kerk neer te zetten. Wij zorgen dan
voor verder transport.

De blikjesbrigade en de zwerfvuilruimers gaan met veel
plezier verder. De groep bestaat op dit moment uit negen
trouwe medewerkers. Helaas is Roel van der Scheer
afgelopen jaar door zijn onverwachte overlijden uit ons
midden weggevallen. Hij was een fanatieke
blikjesverzamelaar die een grote bijdrage leverde aan de
jaarlijkse opbrengst van ruim 20.000 blikjes. We missen
hem nog wekelijks. Blij
zijn wij overigens met
de nieuwe
medewerkers: Jan
Sijtsma en Gerard van
Gurp. Maar onderwijl
roepen wij u allen toe:
als u wandelt, de hond
Deze actie om de omgeving van ons kerkgebouw schoon uitlaat of fietst, kijk
te houden staat in direct verband met het inzamelen van goed om u heen, de
blikjes en kleine flesjes. De burgerlijke gemeente geeft
blikjes liggen voor u
ons voor elk ingeleverd blikje of flesje vijf eurocent. In
klaar, dus... rapen
2021 geldt deze vergoedingsregeling nog tot eind juni.
maar!
Wij nodigen u uit om in ieder geval nog tot eind juni
blikjes en flesjes in te zamelen en deze op
De blikjesbrigade

Ontmoetingstuin
Nu het nieuwe jaar is begonnen, kijken we
reikhalzend uit naar de aanleg van de voortuin bij De
Drie Ranken. De mooie plannen die hiervoor zijn
gemaakt, worden binnenkort uitgevoerd.

Uitvoering
Voor de aanplant hiervan maken we graag gebruik van
extra handen. Heel voorzichtig, in potlood, durven we
data te noemen waarop deze klus geklaard zou moeten
worden. Donderdagmiddag 11 maart, de voorbereiding.
Bestrating
Vrijdag 12 maart en zaterdag 13 maart de uitvoering. In
Volgens de huidige planning zal in de eerste week van
de week daarna worden de bomen aangevoerd en
maart het grondwerk en de aanleg van de bestrating door geplant en daarna gaan de struiken en de vaste
De Sallandse Wegenbouw zijn afgerond.
beplanting de grond in. In de weekbrief van 5/6 maart
kunt u lezen of de aanplant op de geplande data
Beplanting
doorgaat en hoe u uw hulp kunt aanbieden.
Maart is een prima maand om bomen, struiken en vaste
planten in de grond te zetten. Het eerst is de zijkant van
Boomfeestdag
ons gebouw aan de beurt, daar is gekozen voor
Laten we er met z’n allen een De Drie Ranken
laurierkers, Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’, een
boomfeestdag van maken, de (boomplant)dag die
compacte wintergroene haagplant van ongeveer 1 meter traditiegetrouw elk jaar plaatsvindt. Dit jaar is dat op
hoog. Deze heeft glanzend donkergroen blad die weinig woensdag 17 maart.
snoei behoeft, geschikt voor elke grondsoort in zon of
schaduw. Ook langs de Eglantierlaan en voor De
Jennie Schut
Oversteek is gekozen voor deze groene afscheiding.
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Henk Zielstra: “Elkaar inspireren is zo mooi!”
In de brochure over het project “Van Chaos naar
Heelheid” schrijft Ad Wijlhuizen: ‘Henk Zielstra heeft
voor zijn kruisweg een andere route genomen.’
Voor het ‘waarom en hoe’ ging ik bij Henk op bezoek.
Als dat bezoek nog wat langer had geduurd dan de twee
uur die ik bij Henk mocht vertoeven, dan had ik met
gemak deze hele editie van Drieklank vol kunnen
schrijven.

‘Als jongen wilde ik al naar de kunstacademie, maar mijn
vader vond dat ik eerst maar eens naar de Kweekschool,
die later PA heette, moest om een vak te leren. Na negen
jaar onderwijzer te zijn geweest op lagere scholen in
Harlingen en Apeldoorn ben ik toch naar de
Kunstacademie in Arnhem gegaan. Zeven jaar lang vier
avonden in de week. Ik vond het ge-wel-dig. Ik besef ook
terdege dat ik er mijn gezin weleens mee tekort heb
gedaan, maar het was zo’n verrijking van mijn leven in en
door die totaal andere wereld waar ik me telkens weer in
kon onderdompelen. Ondertussen was ik leraar
Nederlands – het woord was in vele opzichten weer terug
– op de Visser-MAVO en de Heemgaard. Ook in die tijd
heb ik aan prachtige projecten mee mogen werken.’

Het binnenstappen in zijn atelier is het binnengaan van
een andere wereld. Ik laat de indrukken op me inwerken
en waar ik doorgaans al rustig van aard ben, ervaar ik nu
een weldadigheid die ik maar zelden heb meegemaakt.
Het is dat Henk zo graag zijn verhaal over “Van Chaos
naar Heelheid” wil vertellen en ik hier bij hem ben om een Henk staat weer op en laat me een serie affiches zien om
artikel te schrijven, maar anders…
zijn woorden visueel voor me te maken.
‘Ik heb met zoveel gepassioneerde mensen mogen
‘Het was Ad die op een warme lentedag in mei 2018 mij
samenwerken,’ glundert Henk, ‘en elkaar inspireren is zó
direct op het goede spoor zette. Terwijl hij hier, waar jij nu mooi. Dat heb ik ook weer bij dit project voor De Drie
zit, zijn verhaal vertelde, zat ik al gelijk vol ingevingen. Ad Ranken mogen ervaren.’
weet mensen te inspireren – hij spreekt beeldend.
In 2021 zal voor of tijdens de vastentijd de kruisweg in de
kerkzaal worden opgesteld. Ik vraag Henk wie die
bijzondere naam heeft bedacht voor het project waar hij,
met tussenpozen, tweeënhalf jaar met liefde – zo
verzekert de schepper mij – aan heeft gewerkt.
‘Dat was Ad en in eerste instantie was de naam “Van
Chaos naar Herstel”, maar we vonden “herstel” teveel de
indruk geven dat het “af was” en daarom werd het
“heelheid’ omdat dit woord meer “een doorgaand iets”
uitdrukt.’
Na nog wat
uitwisselingen
over vervlogen
oecumenische
tijden,
inspirerende
pastores en
onverwachte
gezamenlijke
kennissen,
verlaat ik Henk
met uit te spreken
dat ik nauwelijks
kan wachten om
Tijdens een vakantie in Frankrijk kwam ik op het idee om zijn (levens)werk
een niet-traditionele kruisweg te maken, samengesteld uit in De Drie
beelden en teksten. De meegenomen Bijbel en
Ranken te mogen
dichtbundels hielpen mij op weg. Uitgangspunt was
aanschouwen.
hierbij het gebruik van de klassieke lezingen in de kerk
tijdens de Paasnacht.’
NB Henk heeft
een mooie
Terwijl Henk vol bezieling – wat dat betreft doet hij zijn
website waar veel
achternaam eer aan – aanwijst, uitlegt en liefdevol streelt, van zijn werk op
raak ik steeds meer onder de indruk van de kracht van de te bewonderen is:
beelden en de teksten. “Beginnend bij de dood waar’ – zo https://
schrijft Ad in de brochure die straks in De Drie Ranken
hgfzielstra.nl/
aanwezig zal zijn – ‘de barsten in het kruis het licht al
moeten toelaten, loopt onze weg door de verhalen heen
Willem Olierook
naar Emmaüs”.
Ik wil meer weten over deze mens, deze kunstenaar, die
dit heeft bedacht en zo prachtig heeft uitgebeeld.
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Ronald van Drunen – 25 jaar organist
In de viering van zondagmorgen 29 november werd
even stil gestaan bij het 25 jarig jubileum van Ronald
van Drunen als organist. Jammer dat het moest
gebeuren in een viering met het geringe aantal
aanwezigen zoals dat de laatste tijd voorgeschreven
is. Een bevlogen organist met zoveel inzet voor
goede kerkmuziek als hij verdiende toch een groots
en warm applaus. Maar misschien heeft u thuis wel
even met een stil applaus van uw enthousiasme en
dankbaarheid blijk gegeven.
Ronald van Drunen werd geboren in 1973 te Genderen.
Als eerste; na hem kwamen nog twee zusjes. In 1975
verhuisden zij naar Waddinxveen. Daar zat hij op de
basisschool. Zij waren binnen de Gereformeerde Kerk
een zeer meelevend gezin. Zijn ouders waren kerkelijk
actief en hij zat met veel plezier op een kinderkoor dat
van tijd tot tijd in de zondagse vieringen van zich liet
horen. Misschien ligt daar wel het begin van wat in de
loop der jaren uitgegroeid is tot zijn kerk muzikale
loopbaan van nu. Hij bezocht ook de muziekschool. Niet
uit vrije keuze, maar gewoon omdat zijn ouders dat wel
nuttig vonden. Op de muziekschool moest hij een
instrument kiezen. Het werd orgel, wellicht omdat zijn opa
organist was, zoals hijzelf aarzelend aangeeft. In 1983
verhuisden zij naar Apeldoorn waar zij na even wennen
een kerkelijk thuis vonden in De Drie Ranken.
Al vrij snel kreeg hij in Apeldoorn orgel les van Koos
Kramer. Koos was in die tijd de organist van De Drie

Ranken. Onder zijn bezielende leiding groeide bij Ronald
zijn liefde voor het orgel en voor alles wat met orgelspel
en zang in de liturgie te maken heeft. Hij heeft aan Koos
heel veel te danken zoals hijzelf zegt. Hij noemt hem
“mijn muzikale pappa”. Toen Koos ziek werd, geen les
meer kon geven en enige tijd later overleed, was dat voor
hem een schokkend gebeuren. Ter nagedachtenis aan
Koos speelt Ronald één keer per jaar in een viering het
werk van Bach: Wachet auf, ruft uns die Stimme. Zo
speelde hij dit werk ook in zijn jubileumviering. Voor hem
een mooi en waardevol moment van gedenken.
Na Koos vond hij een nieuwe leermeester in Toon Hagen
in Zwolle. Ronald werd er lid van de cantorij waar hij
onder de inspirerende leiding van Toon zijn passie voor
het zingen opnieuw ontdekte. Hij ging mede op advies
van Toon op zangles en ontwikkelde zich tot een
geoefende zanger. Ook verdiepte hij zich in de liturgie.
Niet een beetje, maar grondig. Zo kon hij een opleiding
tot cantor met glans bekronen. Als geloofsgemeenschap
van De Drie Ranken plukken we daar wekelijks de meest
welluidende vruchten van.
Ronald noemt zichzelf een organist en geen pianist. De
techniek van het orgelspel ligt mij meer dan de
tokkeltechniek van het pianospel, zegt hij eerlijk. Maar,
zeggen wij, of hij nu het orgel bespeelt of op de vleugel
de toetsen roert, het is muziek van hoog niveau dat door
zijn enthousiasme altijd prachtig klinkt. Hij is een
begenadigd musicus die in alles wat hij speelt en zingt de
klank legt van zijn liefdevolle verwondering voor wat
muziek in hemzelf en mensen teweeg brengt. Ronald is
van beroep manager in een bedrijf van installatietechniek. Dat is de zakelijke, misschien wat koude kant
van het leven. De muziek is voor hem de o zo
noodzakelijke andere kant, de kant van het gevoel, de
warmte en de emotie. Muziek tilt je op, en brengt je bij de
beleving van waar het in je leven werkelijk om gaat. Het
verhaal van Pasen, zo zegt hij, is weliswaar een mooi
verhaal, maar het zijn zulke grote woorden. Met die grote
woorden van het geloof kan ik eigenlijk niet zoveel. Pas
als die woorden op muziek staan en ik ze speel of zing,
pas dan kan ik deze woorden ook geloven. Pasen is voor
mij pas Pasen als ik het vier in de paasnacht, in het
ritueel van het licht. Hij is van de liturgie, de symbolen en
de rituelen gaan houden als een arm om je schouder, als
een intens moment van met elkaar beleven wat je
samenbindt. Het tilt je weg uit de dwang van de
prestatiemaatschappij. Niet als een vlucht maar het zet
het wel voor even op een afstand.
Ronald geniet van de muziek en van de mensen met wie
hij deze muziek mag maken. Ik ben daarin, zo zegt hij
zelf, dienend. Het gaat niet om mij, maar om de
gezamenlijke beleving van wat muziek ons brengt.
Misschien wel heelheid in de chaos, want is het niet
eigen aan de muziek dat er pas van muziek sprake kan
zijn wanneer er structuur is, ritme, maat, melodie en dus
zoiets als harmonie?
Hans Hulst
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Februari
2-feb
9-feb
16-feb
17-feb
18-feb
18-feb
23-feb
24-feb
25-feb
Maart
03-mrt
09-mrt
09-mrt
16-mrt
17-mrt
18-mrt
22-mrt
23-mrt
23-mrt
24-mrt
25-mrt
31-mrt
April
13-apr
14-apr
15-apr
21-apr
28-apr

di
di
di
wo
do
do
di
wo
do

09.00
09.00
09.00
15.30
19.30
19.30
20.00
20.00
09.00

Schriftuurtje
Schriftuurtje
Schriftuurtje
Krantensoos
VONC Film: Philomena
Sacrale Dans
Meditatie
Exodus, boek van de bevrijding
Schriftuurtje

wo
di
di
di
wo
do
ma
di
di
wo
do
wo

15.30
09.00
20.00
09.00
15.30
19.30
19.30
09.00
20.00
19.30
09.00
15.30

Krantensoos
Schriftuurtje
Meditatie
Schriftuurtje
Krantensoos
Dans: van chaos naar heelheid
Godly Play: de gezichten van Pasen
Schriftuurtje
Meditatie
VONC Film: The Green Book
Schriftuurtje
Krantensoos

di
wo
do
wo
wo

20.00
15.30
19.30
19.30
15.30

Meditatie
Krantensoos
Sacrale Dans
VONC Film: De wilde stad
Krantensoos

Krantensoos

Begin februari start
VONC in De Drie Ranken
een tweewekelijkse
krantensoos. In We
bespreken een paar
actuele krantenartikelen
of columns.
VONC zorgt voor een gespreksleider. We denken
bijvoorbeeld aan teksten uit de Verdieping van Trouw of
de columns uit die krant. Eigen inbreng uit andere
dagbladen is in overleg met de gespreksleider natuurlijk
ook mogelijk.
Als u het leuk en gezellig vindt om zo anderen te
ontmoeten en van gedachten te wisselen over
interessante actuele zaken, dan kunt u zich bij VONC
aanmelden. U krijgt dan vervolgens bericht of u op de
betreffende datum mee kunt doen of dat we u voor een
volgende krantensoos zullen noteren. Tevens krijgt u dan
informatie over de gespreksartikelen. Het maximum
aantal personen stellen we wegens de coronabeperkingen voorlopig op zeven (incl. gespreksleider).
De krantensoos plannen we op woensdagmiddag om
15.30-17.00 uur in De Drie Ranken.
De eerste bijeenkomst is op wo 17 feb, aanmelden graag
twee dagen voorafgaand aan de betreffende woensdag
bij  vonc@3ranken.nl of  06-21638516. Verder zijn
nog gepland: 3 mrt, 17 mrt en 31 mrt. Kosten € 2,50 met
een eerste kopje koffie/thee gratis.

Meditatie

Mediteren is meer dan een trendy kunstje
dat je op een regenachtige namiddag voor
de grap probeert. Dat hadden we al
Schriftuurtje
begrepen.
Met ingang van 1 februari (en als de coronaWereldwijd wordt er door miljarden mensen
maatregelen het toestaan)
gemediteerd in vele vormen. In verbondenheid
wordt er een ’schrift-uurtje’
met verschillende religieuze tradities. Een
georganiseerd, waarop we
meditatief klimaat kenmerkt zich door een
met elkaar de lezing
sfeer van mildheid, aanvaarding en ruimte
doornemen van de komende voor ieders eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend
zondag.
en tastend je weg te gaan zonder alles zo vast en zeker
Deze worden op dinsdagen
te weten. Als jij je hierin herkent vindt je wellicht die
(Ad Wijlhuizen) en
ruimte in de brede praktijk van de christelijke meditatie.
donderdagen (Henri ten Brinke) gehouden van 9.00Christelijke meditatievormen wijzen, hoe verschillend
10.00 uur in De Drie Ranken. Vooralsnog is er ruimte
ook, wel in een duidelijke richting: namelijk naar een
voor zeven deelnemers. Een inschrijflijst ligt in de kerk
verstilde omgang met God. Naar een spiritueel proces
(naam en telefoonnummer). Wie nog niet eerder deelnam van omvorming in liefde. Daarover hebben wij geen
krijgt voorrang. Er wordt nog gekeken of deze activiteit
beschikking. Christelijke meditatie kan je helpen om je
ook online kan plaatsvinden, nadere informatie bij
open te stellen voor wat je daarbij mag ontvangen.
opgave. Dit zijn de data voor de komende periode tot
Pasen: di 2 feb, 9 feb, 16 feb en do 25 feb. En in maart: Elke 2e en 4e dinsdag van de maand. De meditatie is in
di 9 mrt, 16 mrt, 23 mrt en do 25 mrt.
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  0611401297 of  henritenbrinke@3ranken.nl. Aanmelden
verplicht via  vonc@3ranken.nl

Film: Philomena

Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn
www.3ranken.nl

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
Drieklank: 9

Activiteitenkalender
adoptie moest afstaan op aandringen van de IersKatholieke 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  062163 8516

De Verwondering: van chaos naar heelheid

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.
In maart organiseren wij twee avonden die aansluiten bij
het thema en de beeldenserie van Henk Zielstra en de 40
-dagentijd. De avonden staan op zichzelf en hebben elk
een eigen werkvorm. Opgave is verplicht.
Do 18 mrt 19.45 – 21.45 uur: Dansend van chaos en
heelheid, met Els Lagerweij. Dansen op de grens van
water en zee, met je voeten in het zand. Geïnspireerd
door beelden van Henk Zielstra gaan we op zoek naar
verbinding en heelheid.

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 18 feb en 15 apr: 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

Ma 22 mrt 19.45 – 21.45 uur: De gezichten van Pasen,
Godly Play vertelling met Mariska Litjes. We gaan
opzoek naar het geheim van Pasen in de weg die Jezus
ging. Verhalen van geboorte, zijn leven, het kruis en de
opstanding. We luisteren, verwonderen ons, stellen
onszelf vragen en zetten dit om in een (creatieve)
verwerking
Kosten € 5,- per avond. Info en opgave:
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

EXODUS, boek van de bevrijding

Film: The Green Book

Jonathan Sacks. (2019, uitgeverij
Skandalon)
Één keer in de maand, op
woensdagavond, lezen we uit het
boek ‘Exodus’ van de onlangs
overleden rabbijn Jonathan
Sacks.
In principe beginnen we hiermee op
wo 24 feb. Deelnemers schaffen
zelf het boek aan en lezen het
gedeelte dat centraal staat thuis
alvast door. De kring gaat door bij 7
deelnemers. Waarschijnlijk gaan we
deze activiteit online doen.
Mocht je belangstelling hebben, laat dit dan weten aan
 adwijlhuizen@3ranken.nl .
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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 ItaliaansAmerikaanse nachtclubuitsmijter 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

Vervolg Activiteitenkalender

Oud Geleerd Jong Gedaan

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.

Van jongeren voor ouderen
Het doel van OGJG is om voor
senioren die cognitief uitgedaagd willen
worden, interactieve colleges door
studenten van HBO instellingen en
universiteiten te laten verzorgen. Zo worden generaties
verbonden en wordt kennis gedeeld. Niet voor niets is het
The Green Book is een hartverwarmende feelgoodfilm
motto van OGJG “Persoonlijk groei is niet afhankelijk van
die zelfs de grootste cynicus met een glimlach de filmzaal leeftijd”. In 2019 hebben we in Apeldoorn de werkgroep
zal doen verlaten. Wo 24 mrt, 19.30 uur, toegang € 4,00 OGJG Apeldoorn opgericht. De Landelijke Stichting
(aan de zaal). Aanmelden verplicht via
OGJG onderhoudt voor ons de contacten met de student vonc@3ranken.nl of  06-2163 8516
docenten en regelt ook de selectie en trainingen van
deze studenten. Afgelopen seizoen zijn er drie
collegereeksen georganiseerd die werden gehouden in
Film: De wilde stad
De Wilde Stad is een meeslepende bioscoopfilm over De Drie Ranken. De onderwerpen waren biotechnologie,
ICT en Strafrecht in Nederland. Alle reeksen, ieder
het ongetemde dierenrijk in een urban jungle van
bestaande uit vier colleges (vier middagen), werden met
Amsterdam.
veel enthousiasme ontvangen. Daarbij zorgde de
Een film met verrassende
stichting Huis van Ontmoeting voor de nodige financiële
plotwendingen gezien door de ogen
steun waardoor de colleges tegen een betaalbare
van de avontuurlijke stadskat,
entreeprijs (€ 20,00 per reeks) te volgen waren.
Abatutu. Een stadse film die de
dynamiek, snelheid, kracht,
schoonheid, humor en hilariteit van de OGJG gaat door
rijke natuur in een stedelijke omgeving Door de vele positieve reacties die de werkgroep heeft
ontvangen, zal ook er ook voor 2021 een mooi en
laat zien.
interessant programma worden gemaakt. De colleges
Een verhaal vol avontuurlijke
worden als regel georganiseerd in februari, april en
ontmoetingen tussen mens en dier,
oktober. Helaas heeft de werkgroep, vanwege de
waar de mens nu eens niet centraal
coronamaatregelen die door het kabinet met minimaal
staat. De Wilde Stad is een film van
drie weken worden verlengd, moeten besluiten de
de makers van de succesvolle
colleges die voor februari waren gepland af te gelasten.
natuurfilms De Nieuwe Wildernis en
Over het programma voor de colleges in april en oktober
Holland–Natuur in de Delta.
Wo 21 apr, 19.30 uur, toegang € 4,00 zal u tijdig worden geïnformeerd.
(aan de zaal). Aanmelden verplicht via
Ab Kiers
 vonc@3ranken.nl of  06-2163 8516

De Drie Ranken ‘op een kier’.
Vanwege de corona en de beperkte
welkom zijn van 09.30 – 10.15 uur
mogelijkheden elkaar te ontmoeten
en van 10.30 – 11.15 uur. Er zijn
is ontmoetingsplek de druif al vele
steeds 15 ‘bezoekerskaartjes’ per
maanden gesloten. Zowel het
blok beschikbaar. Bij binnenkomst
pastoraat als het diaconaat
ontvangt men een kaartje, dat bij
realiseerden zich dat niet alleen
vertrek weer wordt afgegeven. Aan
veel mensen in onze
het eind van elk tijdsblok gaan alle
geloofsgemeenschap, maar ook
bezoekers weg om plaats te maken
velen rondom De Drie Ranken
voor anderen. Ook degenen die er
daardoor geen plek meer hadden
misschien nog maar kort zijn.
om even een praatje te maken of
• Tussen de twee tijdsblokken
op adem te komen.
worden tafels en stoelen
afgenomen met desinfectie• Daarom staat van maandag t/m
materiaal.
vrijdag onze kerkdeur tussen 09.30 • Als er te veel bezoekers zijn…
– 11.30 uur ‘op een kier’. Heeft u
helaas. Dan de volgende dag weer
behoefte aan een luisterend oor of
van harte welkom.
wilt u even uw verhaal kwijt, dan
zijn er twee vrijwilligers vanuit het
De praktijk heeft inmiddels
pastoraat/diaconaat die graag tijd
uitgewezen dat ‘op een kier’ duidelijk
voor u vrijmaken, al dan niet onder in een behoefte voorziet. Het is fijn
het genot van koffie/thee. We
dat we op deze manier toch een plek
hebben hiervoor de volgende
om even op adem te komen kunnen
afspraken gemaakt:
zijn. Ook in ‘corona-tijd!’
• Er zijn twee tijdsblokken waar per
keer maximaal 15 bezoekers
Anneke Sijtsma
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Schuldhulpmaatje, gids van chaos naar heelheid.
Vlak voor de totale lockdown van december 2020 heb
ik een gesprek met Gerie van der Scheer.
Nog maar even en het is Kerst, de verleidingen van
het kopen wordt ons dagelijks opgedrongen.
Kan je daar voldoende weerstand tegen bieden. Als
je er financieel niet goed voor staat is het een hele
klus je rug recht te houden. Je zult er maar aanstaan
alleen of met een gezin.
We hebben een boeiend gesprek over de periode dat ze
schuldhulpmaatje is geweest. Ze geeft aan dat ze in een
boerengezin is opgegroeid en dat de inkomsten en
mogelijke uitgaven door de seizoenen en mogelijke
tegenslagen werden bepaald. Letterlijk een appeltje voor
de dorst hebben en de tering naar de nering zetten. Een
levenshouding die ze nu ook volgt.

is er een achterstand en zijn de schoendozen gevuld met
achterstallige rekeningen en ongeopende enveloppen het
startpunt. Orde in de chaos zoeken en samen met de
client vaststellen.
Er wordt een groot beroep gedaan op vertrouwen, haast
een naakt bestaan waarin een vreemde alles op het
financiële terrein van je weet. Geen aanlokkelijk
perspectief. In het begin wordt veel geïnvesteerd in de
relatie, het opbouwen van vertrouwen. Als dat er niet is of
komt dan gaat het plan om uit de schulden te komen niet
lukken. En helaas het succes is niet voor velen
weggelegd. De weg naar het einde is er een met
valkuilen en lonkend oude patronen.

Na het inventariseren van de schulden wordt een plan
gemaakt en geprobeerd schulden te saneren en
Ze volgt een verpleegstersopleiding en gaat vooral op
regelingen te treffen. De stadsbank komt in beeld en een
zoek om bij de behoeften van de mens aan te sluiten. Op periode van 3 jaar leefgeld breekt aan.
een afdeling met dementerenden en ouderen met
De schuldhulpverlener staat naast de client en is een
psychiatrische problematiek kan ze haar talenten
vraagbaak hoe deze zure tijd door te komen. Ze kan
inzetten. In de kerk zet ze zich in voor de diaconie en het behulpzaam zijn bij het aanvragen van ondersteuning bij
pastoraat. Als een collecte wordt gehouden voor
de voedsel en kleding bank en alert blijven of er nog
Schuldhulpmaatje wordt haar belangstelling gewekt.
ongebruikte financiële mogelijkheden zijn. Nederland
heeft heel veel zaken goed geregeld maar als er
schulden dreigen zijn ongeopende enveloppen vaak een
eerste actie. En die stop je in een schoenendoos.
Schaamte en opvoeding gaan hun rol spelen. De chaos
ligt letterlijk op de loer. Het ene gat met het andere
dichten is niet vol te houden. En als de client bijna kopje
onder gaat moet die zichzelf aan gaan melden. Vaak
door andere hulpverleners op het spoor gezet van het
Schuldhulpmaatjes project.
We laten kansen liggen, op scholen zou veel meer
aandacht besteed kunnen worden aan hoe je omgaat met
je geld Eigenlijk meer nog hoe standvastig ben je als je
verleid wordt.
Gerie geeft tijdens het gesprek voorbeelden van hoe het
mis is gegaan. En verhalen van mensen die in hun eigen
kracht zijn gekomen - de schaamte voorbij. Na zeven jaar
neemt ze afscheid van Schuldhulpmaatje.
Als ze nadien op een maandagmorgen bij de dichte Lidl
een oudere dame ontmoet ontstaat een spontaan
maatjesproject. Ze komt er achter dat mevrouw de nodige
zorgen heeft, ook financieel. Na een verhuizing moet ze
haar eerder ontvangen huurtoeslag terugbetalen.
Naspeurwerk door Gerie levert op dat een eerdere
bewoner zich op het adres niet heeft afgemeld en dat het
zo lijkt alsof mevrouw ten onrechte huurtoeslag heeft
gehad. Alles wordt rechtgezet. En maanden later kan
deze mevrouw schuldenvrij overlijden, wat vanuit haar
Joodse achtergrond voor haar erg belangrijk is.
Schuldhulpmaatje een mooi en zinnig project om mensen
te helpen van chaos naar heelheid.
Na een gedegen cursus over budgetbeheer waar ook
Hans Hase
andere financiële wet en regelgeving aan de orde zijn
geweest krijgt ze haar eerste maatje toegewezen. Na
een uitgebreide kennismaking nemen beiden zowel
schuldhulpverlener als maatje het besluit of ze met elkaar
in zee gaan. Vaak staat dan een traject van twee jaar
voor de boeg.
Meer info:
Bij vreemde mensen binnenkomen en dan ook nog over www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/apeldoorn/
je geldzaken praten is een dubbele drempel. Niet zelden
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Anke Vertommen: van chaos naar heelheid.
We kennen haar van de zondagmorgenvieringen in
De Drie Ranken. Zij is een van de zangers die
regelmatig de gemeentezang verzorgen sinds de
vieringen in de coronamodus terecht zijn gekomen
en via internet te volgen zijn. Van beroep is zij
psychiater. In haar werk komt zij veelal mensen tegen
die in een toestand van chaos leven. Hoe zijn deze
mensen te begeleiden op weg naar een mogelijke
heelheid?

verliezen. Helemaal verdwijnen zal het niet, want er zal
altijd wel een litteken overblijven, maar het zal geen pijn
meer doen. Geen mens zal er aan ontkomen om met
gebrokenheid te moeten leren leven. Belangrijk is dat
mensen zelf de regie over hun leven blijven voeren.

Heelheid is voor Anke zelf niet iets van hier en nu. Van
tijd tot tijd kunnen er momenten zijn dat je in je leven iets
van heelheid ervaart. Maar dat is altijd tijdelijk. De echte
heelheid is voor na dit leven. De hemel waar geen pijn en
Anke Vertommen is geboren in 1977. Zij groeide op in
gebrokenheid is. Voor haar is dat de volledige harmonie
Wijk bij Duurstede, Ochten en Rheden. Als enig kind kijkt met jezelf, de ander en met Jezus. Vroeger zo zegt ze,
zij terug op een leuke en plezierige jeugd zowel thuis als was zij een echte Martha. Altijd maar regelen en de
op de basisschool. De Rooms Katholieke Kerk en de vele dingen tot in de perfectie willen doen. Nu is zij meer als
verschillende vormen waarin het eigene van het Rooms
Maria die de tijd neemt om stil te staan bij wat in het
Katholieke geloof tot uitdrukking komt, speelden in die
leven waardevol is, om te mediteren en stil te zijn.
jaren in haar leven een grote rol. Zij hield van de
symboliek en de rituelen. Zij stak graag een kaarsje aan Samen met haar partner Rutger en hun dochter Maria
bij Maria. Zij was enige tijd misdienaar en zong in diverse voelt zij zich aangesproken door de hartelijkheid van de
kerkkoortjes. Muziek en zang raakten haar ook toen al.
mensen in De Drie Ranken. Zij vindt er een warm thuis,
Zij herinnert zich dat zij ten tijde van de Heilige
een open sfeer en een fijn gevoel voor symboliek en
Communie heel bewust met het geloof bezig was. Zij
rituelen. Samen zingen en muziek maken ervaart zij als
schreef in een soort dagboekje en richtte zich daarbij tot een heerlijke ontspanning die haar raakt en ontroert.
God die zij steevast “lieve God” noemde. ”God was voor
mij veiligheid, iemand die mij begreep”, zoals ze vertelde. Hans Hulst
Na het voortgezet onderwijs wilde zij graag
medicijnen studeren. Want ze wilde iets voor
mensen betekenen. Maar in Nederland bleek er
ten gevolge van een afwijzing in de
lotingprocedure voor haar nergens een plek te
zijn om aan deze studie te kunnen beginnen. Ze
week uit naar Antwerpen.
Om allerlei redenen wilde het niet lukken zoals zij
het graag wilde. Na wat omzwervingen en enkele
deelstudies kon zij uiteindelijk aan de VU in
Amsterdam haar studie medicijnen voltooien.
Maar de kortstondige contacten van een
huisartsenpraktijk, bleken niet te zijn wat zij
wilde. Zij wilde met mensen de diepte in. Zo werd
zij na een vervolgstudie psychiater. Zij werkt nu
bij Dimence als consultatief psychiater.
Anke vertelt dat zij in haar werk vaak mensen
tegenkomt die in hun hoofd een grote chaos
ervaren. Meestal zijn het mensen die in hun
leven op een of andere wijze getraumatiseerd
zijn. Er is in hun leven ooit iets gebeurd dat zo
overweldigend afschuwelijk was dat het niet op
een gewone rustige wijze verwerkt kon worden
maar verdrongen is en waarvan de beelden van
tijd tot tijd vaak onverwachts weer naar boven
komen. Met opnieuw weer de pijn, de boosheid
en het verdriet van toen. Meestal uit zich dat in
hevige angsten, in somberheid en een
verlammende depressiviteit. Ze raken de regie
over hun leven kwijt en hebben vaak geen grip
meer op de werkelijkheid. Het is echt chaos in
hun hoofd. Anke vindt het de taak van de
psychiatrie om deze mensen te begeleiden op de
weg terug om weer vat te krijgen op de
werkelijkheid en de regie over hun leven weer
terug te vinden. Dat kan een lange weg zijn
waarop allerlei psychiatrische behandelwijzen
ingezet worden.
Medicatie kan dienen ter ondersteuning. Maar
het zal er om gaan dat het trauma zijn negatieve,
angstaanjagende en verwarrende kracht zal
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In gesprek - 4 Fundamentele verschillen zijn
schadelijk (1)
In reactie op mijn vraag aan de lezers
naar fundamentele verschillen in
onze gemeente stelt Gert Jan de
vraag: ‘Kunnen we niet beter op zoek
gaan naar wat ons verbindt in plaats
van naar ‘fundamentele’ verschillen?
Mijn antwoord is, dat aandacht voor
fundamentele verschillen nodig is,
omdat ze de kwaliteit van de
geloofsgemeenschap als volk van
God of als gemeente van Christus
beschadigen en ten koste gaan van
wat ons verbindt. Het gaat dus niet
om kleinigheden, maar om
opvattingen die elkaar uitsluiten,
zoals waarheid en leugen, recht en
onrecht, trouw en ontrouw.
Fundamentele verschillen zijn er van
oudsher geweest. Dat wordt
allereerst uitvoerig beschreven in de
geschiedenis van het Oude
Testament. Wanneer Israël valse
profeten gaat nalopen, waarschuwen
betrouwbare profeten tegen hen.
Ondanks herhaalde waarschuwingen
blijft men ongehoorzaam en straft
God met een langdurige (70 jaar!)
ballingschap en ellende… In die
periode komen de ballingen alsnog
tot inkeer en mogen ze terugkeren
naar het beloofde land.

Fundamentele verschillen zijn
schadelijk (2)
Fundamentele verschillen waren niet
alleen schadelijk in het verleden,
maar zijn dat ook in het heden. Een
voorbeeld: wanneer Jezus voor de
een de unieke vertegenwoordiger van
God is om ons te redden van de
ondergang, maar Hij is voor de ander
slechts een wijze leraar of
voorbeeldig mens, dan zijn zulke
fundamentele verschillen schadelijk
voor de kwaliteit van de kerk. Daarom
heeft onze Protestantse Kerk zich
hierover duidelijk uitgesproken in het
al eerder genoemde rapport Jezus
Christus, onze Heer en Verlosser.
Hierin staat centraal, dat Jezus is
gekomen om de verstoorde relatie en
omgang met God te herstellen door
zich hiervoor op te offeren. Dit herstel
wordt samengevat met het woord
Verzoening.

Ik ben teleurgesteld en vooral
bezorgd, dat dit belangrijke rapport in
onze gemeente niet aan de orde is
gesteld en dus niet herkenbaar is in
het kerkelijk beleid en met name niet
in de vieringen en in de alternatieve
geloofsbelijdenis. De noodzaak van
de Verzoening wordt soms zelfs
ontkend en vervangen door een
andere boodschap! Dit is te
vergelijken met het afwijzen van de
In de geschiedenis van het Nieuwe
partituur van de originele
Testament gebeurt hetzelfde. Van
Matteüspassion en het vervangen
meet af aan ontstaat er verzet tegen door een andere inhoud… Zo’n
de boodschap en het werk van Jezus. fundamentele verandering valt
Hetzelfde is te merken in de brieven
iemand die de echte Matteüspassion
van de apostelen, waarin wordt
niet kent welllicht niet op, maar voor
gewaarschuwd tegen dwaalleraars of een kenner is dat gauw duidelijk.
verleiders. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de volgende uitspraak van de apostel Hoe verder?
Johannes: ‘Wanneer wij zeggen, dat André de Boer adviseert over de
we geen zonde hebben, misleiden we verschillen met elkaar in gesprek te
onszelf en is de waarheid niet in
gaan. Hij voegt hieraan toe: ‘Dit
ons’ (1 Johannes 1:8).
uiteraard in het licht van het
Evangelie, geïnspireerd door Jezus
Fundamentele verschillen verrijken
de Levende, met de Bijbel als Bron’.
dus de veelkleurigheid niet als mooie Met dit advies stem ik graag in, want
varianten van dezelfde waarheid,
hiervoor heb ik me in de loop der
maar verarmen die en worden zelfs
jaren ingezet via overleg met
veroordeeld, omdat ze de waarheid
collega’s, kerkenraad en diverse
van God en Jezus beschadigen.
gemeenteleden. Dit overleg is ook het
Daarom worden christenen en
doel van deze serie ‘In gesprek’. Het
kerken of gemeenten voortdurend
is nog steeds mijn verlangen met
aangespoord zich aan de waarheid
elkaar inhoud te geven aan een
van het Evangelie te houden.
verantwoorde veelkleurigheid. In dit
Hiervoor is van levensbelang, dat ze verband blijft de vraag urgent hoe we
zich laten leiden door de Heilige
in het licht van het Evangelie behoren
Geest.
om te gaan met fundamentele
verschillen, omdat die een mooie
Deelnemen aan het gesprek?
Je reactie of vraag is van harte welkom via  drieklank@3ranken.nl
of rechtstreeks naar Marius Noorloos:  mariusnoorloos@kpnplanet.nl
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veelkleurigheid beschadigen.
Hiervoor hebben we een belangrijke
aanwijzing van Hogerhand gekregen,
daarover zou ik in de volgende
Drieklank wat meer willen zeggen.

Marius Noorloos
Beste Marius,
Eerlijk gezegd Marius, blijf ik zitten
met mijn vraag “kunnen we niet beter
op zoek gaan naar wat ons
verbindt…”. Mijn ervaring is dat een
gesprek pas vruchtbaar kan zijn als
er een basis van herkenning en
vertrouwen tussen gesprekspartners
is. Vanuit die basis kun je dan in
dialoog de verschillen onderzoeken.
Het gesprek beginnen vanuit de
verschillen brengt moeilijk mensen
tot elkaar. Ze als fundamenteel te
kwalificeren vergroot ze eerder uit en
slaat mijns inziens het gesprek
meteen dood. Voor een echt gesprek
moet je ten eerste bereid zijn je in de
ander te verplaatsen, en je eigen
waarden en waarheid vanuit de
ander onder ogen zien. Alleen dan
kun je mijns inziens beiden verder
komen. Wat zijn jouw ervaringen
daarin? En het mooie van het
geloofsgesprek is dat er altijd een
derde aan tafel zit, waaraan we ons
kunnen toetsen: Jezus, de Levende.
Moge Hij ons gesprek inspireren!
Gert Jan Luiten
Toen we deze serie ‘In gesprek’
startten, aan het begin van de
pandemie, leek het ons als redactie
een mooie manier om te proberen
het geloofsgesprek binnen de
geloofsgemeenschap, ook zonder
dat we elkaar in den lijve kunnen
ontmoeten, voort te zetten. Helaas
moeten we constateren dat de
deelname aan het gesprek; de
reacties minimaal zijn. Daarom lijkt
het goed het gesprek volgende keer
dan ook af te ronden.
De redactie

Ingrid Immerzeel: ‘Maak het bespreekbaar’
Als het thema is: ‘van chaos naar heelheid’ ligt
misschien niet direct de invalshoek ‘dementie’ voor
de hand. Dan verwacht je eerder ‘van heelheid naar
chaos’. Ik ga bij Ingrid, werkzaam in de geriatrie, op
bezoek om daar eens met haar over te praten.
Onschuldig of niet?
Om het gesprek over het thema op gang te brengen,
vraag ik Ingrid of ik me zorgen moet maken als ik soms
niet direct op de naam kan komen van de bekende die ik
tegenkom.
‘We hebben allemaal wel eens “chaos” in ons hoofd,’
zegt Ingrid. ‘Ik kwam pas uit de nachtdienst en zette
koffie voor mijn dochter. Ik vraag of ze melk wil en zet
vervolgens de bakboter uit de koelkast voor haar op tafel,
waarop ze reageert met: ‘Wat doe jij nou?’. Zo’n voorval

is om te lachen. Ik zat in m’n ‘eten-maken-modus’,
waardoor ik deze vergissing maakte. Namen vergeten,
zoals jij daarnet vroeg, heeft meestal te maken met het
gewone verouderingsproces. En als je weet dat dit
proces al met je 29ste begint, dan kun je wel uitrekenen
hoe lang dat bij jezelf al aan de gang is,’ zegt ze lachend.

Kortsluiting
Ik kan dat plaagstootje wel waarderen. Toch stelt haar
antwoord me meteen al wat gerust. Wanneer is het
overduidelijk dat er iets goed mis is, houd ik haar
vervolgens voor.
‘Als er een probleem is op meerdere gebieden zoals
geheugen, taal en/of handelingen is verder onderzoek
verstandig. In de war zijn kan op verschillende manieren.
Bij voorbeeld door overmatig alcoholgebruik. Of door

vaatproblemen krijgt iemand een TIA en tijdelijke
problemen. Dit kan echter ook ontaarden in blijvende
hersenschade die definitief is. Het meest bekend en ook
voorkomend is alzheimer, waar een teveel aan eiwitten
voor problemen zorgt.
In feite weten we nog zo weinig van de hersenen en hoe
meer ontdekt wordt hoe meer vragen er weer opkomen.’
Do’s and don’ts
Als je bij jezelf of bij een ander tekenen van dementie
gaat ontdekken, wat moet je dan wel en niet doen, wil ik
graag van Ingrid weten.
‘Het belangrijkste is dat er over wordt gepraat. Het niet
verstoppen, ook als het je angstig maakt of als je er
schaamte over hebt. Dementie zit nog steeds in de
taboesfeer. Ga naar de huisarts. Als die het nodig vindt
dat er een diagnose wordt gesteld,
zal er een verwijzing volgen naar
een deskundige, meestal de
geriater.
Ik weet dat er op internet zelftests
zijn, maar ik heb toch meer
vertrouwen in het reguliere circuit .
Dan kan je direct praten over de
uitslag en hulp krijgen.
Als je de partner bent van iemand
met dementie, dan verandert jouw
leven ook drastisch. Probeer te
begrijpen dat als iemand iets heel
vaak vertelt of snel iets vergeet, dat
dit bij het ziektebeeld hoort. Wordt
niet ongeduldig en heb begrip. “De
ander accepteren zoals die is” zal
niet altijd makkelijk zijn, maar is wel
waar het om draait. Als er een
sfeer van veiligheid is, zal de
persoon met dementie het best
functioneren.’
Voorkomen? Genezen?
Is dementie te voorkomen en – als
je het hebt – te genezen?
‘Helaas nog niet. Maar leefwijze
speelt wel een grote rol.
Blijven bewegen is heel goed. Ook
voldoende nachtrust helpt. Echt
genezen kan nu nog niet, alleen
het proces wat vertragen.
Vroegtijdig onderkennen is dus
belangrijk. Voor de persoon in
kwestie, maar ook voor de mensen
om haar of hem heen.’
Heelheid
Ik word gaandeweg het gesprek me ervan bewust dat het
vooral “van heelheid naar chaos” is. Het lijkt alleen
“minder en moeilijker” te worden, houd ik Ingrid voor.
‘Dat lijkt inderdaad zo,’ begint ze, ‘maar de “heelheid” zit
‘m dan in “gelukkig kunnen/mogen zijn zoals je bent”. Als
een oudere vrouw weer een klein meisje wordt dat met
haar pop speelt, dan lijkt dat misschien zielig, maar op
haar manier is ze gelukkig en ik denk dat dit het
belangrijkste is. En soms wordt een lastig iemand ineens
heel lief en zie je een kant die je nog niet kende .’
Willem Olierook
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Kerkwijzer
Informatie (Algemeen, lidmaatschap, bijdragen)
‘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.

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

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

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

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

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

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

Vieringen
Zondag: 10.00 uur in de winter, 09.30 uur in de
zomer. Voor mensen die slecht ter been zijn is er
Autodienst:  5412 351  autodienst@3ranken.nl

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

In gesprek met lotgenoten

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

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

•

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

•

•
•
•

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

Kerkwijzer
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

bij iemand thuis. Riet Vink,  5410 607; Hetty Sips,
 5333 511  gebedsgroep@3ranken.nl
Koffie met Zin: Informele Bijbelkring in Berghorst. 2e
dinsdag v.d. maand, 10.00 uur. Marjan Engelaar, 
5427 185,  koffiemetzin@3ranken.nl
Koffieochtenden voor ouderen: 1e maandag v.d.
maand, 09.45- 11.30 uur. Corrie Jonker,  5414 571,
 koffieochtendouderen@3ranken.nl
Oase-Schildergroep: 2e woensdag v.d. maand, 09.3011.30 uur. Vrij schilderen. Annet Smorenburg,  5332
298,  oaseschildergroep@3ranken.nl

Inzameling Voedselbank: Maandelijks een product
van de maand, waarvoor er kratten in de hal van de
kerk staan.

Oase-Wandelgroep: 2e maandag v.d. maand, 09.30
uur. Bezinning + ca. 1 uur wandelen.
Teunie van Oosterom,  5414 431
 oasewandelgroep@3ranken.nl

Gift voor de diaconie?: Diaconie Protestantse
Gemeente De Maten - Apeldoorn, NL29 RABO 0118
7209 37.

Oase-Leeskring: literaire boeken worden in een groep
gelezen. Arie Nagel,  oaseleeskring@3ranken.nl  06
-2782 7757

ReparatieCafé: Elke 3e dinsdag v.d. maand, 09.3011.30 uur. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546
 reparatiecafe@3ranken.nl

Ontmoetingsplek de druif: Voor een gezellige
ontmoeting of serieus gesprek. Dinsdag van 09.3011.30 uur donderdag van 10.00-12.00 uur en vrijdag
van 14.30-16.30 uur. Contact: Anneke Sijtsma,
 5412 824  dedruif@3ranken.nl

Jeugd en jongeren

Open Deur: Tijdschrift lezen. 3e woensdagochtend v.d.
maand. Ds. Ad Wijlhuizen

Naast de speciale vieringen zijn er de volgende
activiteiten:

Samen Eten: 6 à 8 x per jaar. Woensdags om 17.00
uur. Ruimte voor 28 gasten. Informatie: Jennie Schut,
 5416 268

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

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

17+ groep ontmoeting: Maandelijks op vrijdagavond. PR en communicatie
Hilma van Dommelen,
Pr- en communicatiecommissie: coördineert alle
 17plusontmoeting@3ranken.nl
externe communicatie. Voor berichtgeving in
MUF (vanaf 12 jaar): zaterdagavonden voor tieners in Wijkkrant De Maten of in andere media kunt u met deze
de jeugdruimte, 2x per maand. Allerlei soorten
commissie contact opnemen via:  pr@3ranken.nl
activiteiten: een spel spelen, iets creatiefs, iets actiefs,
chillen, kletsen, poolen, enz. Marijke de Boer en Hilde
Weekbrief: digitale brief met informatie over de
Vons,  muf@3ranken.nl
komende vieringen, pastorale berichten en weekinfo.
Aanmelden via de website of bellen met de scriba.
Taizé-reis (17-25 jr.): 1e week zomervakantie,
 taizéreis@3ranken.nl
Facebook:
Kerk en School: samenwerking met de PCBO-scholen Besloten pagina: Aanmelden via facebook@3ranken.nl
in de wijk: in het najaar viering voor groep 1 t/m 4, in
Openbare pagina: www.facebook.com/De-Drie-Ranken
het voorjaar programma groep 5 en 6. Anita Griffioen
en Rosanne Hofman,  kerkenschool@3ranken.nl
Website en meer info: www.3ranken.nl
Jeugdfonds: Fonds voor het bekostigen van alle
RK Parochie
jeugdactiviteiten. Penningmeester Marja Tuinstra,
 jwo.penningmeester@3ranken.nl Rek.nr. NL33 INGB
0005 5416 18, tnv PKN de Maten Jeugdfonds.
Emmaüsparochie Apeldoorn
Parochiecentrum, Stationsstraat 13, 7311 NL
Apeldoorn.  5266 500  secretariaat@rkapeldoorn.nl
Bruisende geloofsgemeenschap door de week
www.emmaus-apeldoorn.nl
Creatieve handwerkgroep: Al handwerkend elkaar
ontmoeten. Woensdag van 10.00-12.00 uur. Tineke
Gerritsen,  5336431, Anneke Sijtsma,  5412 824,
 creatievehandwerkgroep@3ranken.nl

In verband met corona zijn een aantal
activiteiten tijdelijk gestopt. Neem
voor de zekerheid vooraf contact op.

Gebedsgroep: 2e maandag v.d. maand om 13.30 uur
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Vieringen van 31 januari t/m 3 april 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

31 januari
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv zangers
7 februari
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv zanggroep
14 februari
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv zangers uit Con
Passione, Bediening Heilige Doop(?)
10.00 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr.
17 februari, Aswoensdag
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Aswoensdagviering

17.00 uur, mevr. R. Hofmans, Paasmaaltijd met kinderen
en (groot)ouders
21.00 uur, Paasnachtviering, mmv zangers uit Con
Passione
Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in De Maten
Vooralsnog zijn er nog geen diensten in Heemhof,
Beatrijsgaarde 5 en in het Vierhuis van Groot
Schuylenburg, De Groene Voorwaarts 61.
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.

21 februari
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv zanggroep
28 februari
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. T. Breuer, Open
Kring Viering, mmv zangers uit Pur Sang en combo
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd
7 maart
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv zanggroep
14 maart
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv zangers uit Con
Passione

21 maart
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv zanggroep
28 maart, Palmzondag
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. T. Breuer, Open
Kring Viering
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd
28 maart, 19.30 uur, Avondgebed
29 maart, 19.30 uur, Avondgebed
30 maart, 19.30 uur, Avondgebed
31 maart, 19.30 uur, Avondgebed
1 april, Witte Donderdag
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijdviering (?), mmv
zangers uit Con Passione
2 april, Goede Vrijdag
15.00 uur, mevr. R. Hofmans, Oecumenische Kruisweg
gericht op kinderen en wie erbij wil zijn
19.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv zangers
3 april
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Cameravrouw, regisseur of geluidsman worden?
Sinds enkele maanden is de Beeld- en Geluidgroep
druk om wekelijks de vieringen in woord en beeld
thuis te bezorgen. Iedere zondag, LIVE, direct vanuit
de woonkamer te volgen. Om dit te kunnen blijven
doen, zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
onze groep komen versterken.

Jong EN oud, iedereen is welkom. Daarom… heb je
aardigheid in filmen, vind je het leuk om achter de
regietafel te zitten of is geluid jouw ding? We zijn een
enthousiaste, gezellige groep die graag aan elkaar en
van elkaar leert. Kom ons daarom helpen, dan blijven wij
er ook plezier in houden. Je hoeft er verder echt niet veel
technische kennis voor te hebben. Aanmelden kan via 
beeldengeluid@3ranken.nl

