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Van de redactie

In dit nummer:

Thema: ‘met andere ogen’

Soms gebeurt het dat je opeens het
kind ziet in die oudere man (zoals
verbeeld op de voorkant). Of dat je
die harde trek ziet om iemands mond.
Of lees je in dat bekende verhaal
opeens een nieuwe boodschap. Of
maakt het verhaal van iemand dat je
je realiseert dat het ook anders kan.
Of dat je leven ook anders had
kunnen lopen.

...anders leren kijken.
Meditatie Ad, pag. 3
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Dat overkomt ook die 2 mannen in
het Bijbelverhaal over de
Emmaüsgangers. Op weg naar huis
nadat ze in Jeruzalem de kruisiging
van Jezus hebben meegemaakt. Een
derde voegt zich bij hen, en ze
beginnen te praten. En
langzamerhand dringt die andere
kant van het verhaal van Jezus tot
hen door. Niet dat van de kruisiging
als het einde, maar dat van een
nieuw begin. Hetzelfde verhaal, met
andere ogen.
‘Met andere ogen’ is dan ook het
thema van dit nummer. In de diverse
artikelen komt het terug. We hopen
dat we u af en toe verrassen, of aan
het denken zetten. Het nieuws, ons
leven, wordt momenteel gedomineerd
door corona. We zijn corona-moe.
Bemoedigen onszelf en elkaar met:
houd moed, heb lief. We verlangen er
naar om elkaar weer te ontmoeten,
samen te zingen, samen te vieren. Is
daarmee de winst van corona en de
lockdown dat we ‘samen-leven’ weer
zijn gaan (her)waarderen? Dat we nu
met andere ogen uitkijken naar de
toekomst, de tijd na corona? Wordt
het dan pas echt Pasen?

Gert Jan Luiten

Dat is dan weer een voordeel!
De vuurplaats online, pag. 4
Blije koppies.
Elbert over de LichtBoot, pag. 5
Download de appostel app...
Kerkrentmeesters, pag. 6
...en langzaam ga je begrijpen hoe
Victor geworden is tot wat hij is.
Arie leest, pag. 7
.
Woorden … komen tot leven.
Gertrudeke doet Bibliodrama, pag 8.
..om in de film te worden gezogen.
Jan kijkt film, pag. 8
Deze tentoonstelling draait om
aandachtig kijken.
Museum Gouda, pag. 9
Zijn we er klaar voor?
‘Herkerken’ pag. 9
De meeste mensen worden hier wel
erg blij van...
Hereboer Laura, pag.12
Mijn eerste spontane reactie is: ‘Ja,
heel vaak!’
Mariska & Els - Godly Play, pag. 13
.. een gemeenschap van gelovigen in
alle soorten en maten.
Bart ‘In gesprek’, pag. 15
In De Drie Ranken heb ik ervaren dat
we samen kerk kunnen zijn.
Klaas ‘In gesprek’, pag. 15

Met andere ogen: Pasen 2021
Als je ‘ergens een gat in ziet’, bedoel je, dat je ondanks
problemen, toch een mogelijkheid ziet. Dat bracht de
theoloog Okke Jager er ooit toe te zeggen dat Pasen,
met het ‘lege graf’, het feest is waarop we in alles weer
een ‘gat’ zien. Anders gezegd: hoe donker ook de nacht,
er is altijd wel het ‘gat’ van een brandende ster. Om in
alle dingen een ‘gat’ te zien, en dus een mogelijkheid,
moeten we soms wel anders leren kijken. Het afgelopen
jaar heeft een grote wissel op ons getrokken. Voor
iedereen betekende dit jaar immers een beperking van
wat er kon en mocht. Niets was
meer vanzelfsprekend. En toch
zag je ook daar hoe mensen
nieuwe initiatieven oppakten.
Waar deuren dicht gingen, bleken
andere vaak open te kunnen. Er
werden nieuwe deuren ontdekt
en ontwikkeld. De vraag voor mij
is dan: zie ik die andere deuren,
of blijf ik maar trekken en duwen
bij wat geen beweging meer
biedt? Voor mij is Pasen het feest
waarop we, net als de
Emmausgangers, worden
uitgenodigd om anders te kijken
naar onszelf en naar de wereld
en de mensen om ons heen. Om
niet langer te denken in
onmogelijkheden, maar in
perspectieven en dus doorzicht.
Nee, niet de problemen
ontkennen, maar ze niet laten

overheersen. Pasen als het feest van de blijvende
toekomst, en de uitnodiging op en in te staan voor
elkaar . Laten we ons daar op richten met alles wat jij en
ik daarin kunnen betekenen. Als kerk zien we overal een
gat in. Laten we elkaar helpen om daar oog voor te
houden.
Zalig en gezegend Pasen!
Ad Wijlhuizen

De Drie Ranken ‘op een kier’.
Vanaf vorig jaar juli staat onze
kerkdeur ‘op een kier’.
Elkaar ontmoeten, even met elkaar
bijpraten… door de beperkte
mogelijkheden vanwege de corona
was dat nergens meer mogelijk.
Ook de druif zag zich genoodzaakt
haar deuren te sluiten. Zowel het
pastoraat als het diaconaat
realiseerde zich dat veel mensen in

onze geloofsgemeenschap, maar ook
velen rondom De Drie Ranken
daardoor geen plek meer hadden om
even van zich af te kunnen praten.

volgende afspraken: Maximaal 15
gasten per tijdsblok van 09.30 –
10.15 uur en van 10.30 – 11.15 uur.
Tussen de tijdsblokken worden de
tafels en stoelen afgenomen met
Daarop is er gezocht naar een veilige desinfectiemateriaal en de ruimte
manier om toch als kerk in de
geventileerd. Afhankelijk van de
samenleving te kunnen staan. En zo toeloop is men na de ‘pauze’ in het
ontstond ‘kerk op een kier’. Van
volgende blok weer van harte
maandag t/m vrijdag is er tussen
welkom.
09.30 – 11.30 uur een luisterend oor
voor wie zijn/haar verhaal kwijt wil. Er De Drie Ranken op een kier….
zijn twee vrijwilligers vanuit het
Gasten voelen zich gezien en
pastoraat/diaconaat die, al dan niet
gehoord. Er wordt gelachen,
onder het genot van koffie/thee in
geluisterd, gerouwd. In elkaar vindt
gesprek gaan met de bezoekers. Ook men herkenning. Na 8 maanden
worden er dagelijks 2 kranten
kunnen we concluderen: wat een
neergelegd van de dag ervoor.
waardevolle gesprekken zijn er
Heerlijk om zo toch op de hoogte te
geweest, wat kostbaar dat we even
kunnen blijven van het plaatselijk of
mochten meelopen, toen het niet zo
landelijk nieuws. In ieder geval t/m
lekker ging; wat bijzonder dat we
april blijft onze kerkdeur op een kier. regelmatig nieuwe mensen leren
En anders neemt misschien
kennen; wat een fantastische groep
langzamerhand weer de druif over.
vrijwilligers zijn steeds weer bereid
Via de weekbrief houden we u op de om klaar te staan met koffie en thee.
hoogte en ook hoort u van de
Inderdaad…De Drie Ranken is en
gastvrouwen en gastheren wel als er blijft een plek om even op adem te
iets gaat veranderen.
komen!
Anneke Sijtsma
Zolang de dreiging van corona
 opeenkier@3ranken.nl
bestaat blijven we alert op de
 541 28 24.
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Kerkrentmeesters
Kerkbalans 2021

In januari is officieel de actie Kerkbalans 2021 gestart, de
jaarlijks terugkerende actie om geld in te zamelen voor
onze De Drie Ranken. Er is nu
door ruim 800 mensen € 241.126
toegezegd, dat is al een heel
mooi bedrag en wij danken u daar
heel hartelijk voor. Het bedrag dat
voor dit jaar is begroot is echter
€ 256.270 en we zijn er dus nog
niet. Uit onze administratie blijkt
dat zo’n 300 mensen nog niet
hebben gereageerd. Daarom
brengen wij ons verzoek graag nog een keer onder uw
aandacht.
De bijdrage voor Actie Kerkbalans is volledig bestemd
voor het plaatselijke werk van onze kerk. We zijn voor
een groot deel afhankelijk van deze bijdragen. Het kan
zijn dat ons verzoek aan uw aandacht is ontsnapt of dat u
uw bijdrage op een ander moment van het jaar heeft
ingepland. Voor onze kerk is het echter van groot belang
om te weten welke inkomsten we mogen verwachten.
Want alleen dan kunnen we er rekening mee houden in
ons financieel beleid en onze activiteiten uitvoeren.
Daarom hopen we van harte dat u alsnog uw bijdrage
gaat doen.

Weekbrief via mail ontvangt maar nog nooit door het
Kerkelijk Bureau is benaderd om Kerkbalans,
Solidariteitskas of collecten digitaal te doen, vragen wij
ook een mailadres door te geven. Deze mailadressen
zitten namelijk niet in het bestand van het Kerkelijk
Bureau.
Voor de gemeenteleden die geen mailadres hebben
blijven we natuurlijk gewoon de post bezorgen. Wij hopen
dat u mee wilt werken aan een groenere De Drie Ranken
en dat wij veel nieuwe adressen mogen ontvangen!
De kerkrentmeesters

Een bericht van de pioniers
Een goed moment om weer eens van ons te laten horen.
In corona-tijden zijn allerlei activiteiten minder zichtbaar.
Als pioniersteam bieden we onze activiteiten nu vooral
online aan voor onze doelgroep (mensen tot 45 jaar). Op
een bepaalde manier zijn ze daarmee juist ook weer wel
zichtbaar en toegankelijk, ook voor 45+ers. Dat is dan
weer een voordeel!

Uw bijdrage kan overgemaakt worden op NL50 RABO
0373 7154 20 t.n.v. Prot. Gem. te Apeldoorn en
vermelding van Kerkbalans 2021.
Verder vragen wij u ook om dan een mail te sturen
naar  kerkrentmeesters@3ranken.nl en hierin uw
naam, adres, het bedrag van de toezegging en/of het
bedrag dat is overgemaakt te vermelden.

Naar een groenere De Drie Ranken.
Een deel van onze gemeenteleden is met een mailadres
bekend bij de administratie van het Kerkelijk Bureau. Van
daaruit wordt u benaderd om o.a. de bijdragen voor
Kerkbalans, Solidariteitskas en collecten digitaal te doen.
Ook onze Weekbrief wordt door velen van u al per mail
gelezen.

Het Open Vuur
Op onze website zijn momenteel drie activiteiten te
vinden: Het Open Vuur, een programma dat rust en
inspiratie en stilte brengt. Elke maand staan er vier
thema’s online, zodat ieder dit zelf thuis kan beleven.
https://devuurplaatsapeldoorn.nl/
Het Kleine Vuur
Voor peuters en kleuters en hun (groot)ouders is er
online Het Kleine Vuur. Er staan inmiddels 8 vieringen
online. Geef het gerust door aan andere mensen, ook
buiten Apeldoorn. Leuk om te melden is ook dat een
aantal basisscholen in de Maten nu de viering ook met
kleuters samen in de klas beleven.

Podcast de Vuurplaats
Bij het verschijnen van deze
Drieklank is het kort voor Pasen.
In de Veertigdagentijd is er elke
Maar er zijn ook veel mensen gewend om via briefpost
twee weken een uitzending
op de hoogte blijven van de acties in onze kerk. Het
geweest van onze podcastserie.
bezorgen kost echter veel tijd en papier. E-mail is een
milieuvriendelijke manier om informatie te verspreiden en Het gaat daarbij over vasten. Hoe
vasten jonge mensen in deze
we willen dan ook als gemeente graag zoveel mogelijk
tijd? Wat doen ze even niet – of
overgaan naar deze manier van informatieverstrekking.
juist wel? En wat betekent het
voor hen?
Daarvoor hebben we echter uw mailadres nodig en wij
vragen u dan ook dit door te geven. Stuur een mail naar
Groet vanuit het pioniersteam
 kerkrentmeesters@3ranken.nl en vermeld hierin uw
Gertrudeke van der Maas
naam en adres, dat is voldoende. Iedereen die de
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LichtBoot opent ook ogen volwassenen
De LichtBoot is voor kinderen, maar wat doet het met
de leiding en de ouders van de kinderen die
meedoen? Een aantal vragen aan Elbert Vink, Hilde
de Haas, Lex Arens en enkele betrokken ouders om
er achter te komen…
Voor wie is LichtBoot en hoe zit het in elkaar?
Voor kinderen van de basisschool. We hebben een
vuurtoren met kaars (licht van God), touwen voor op een
boot en d.m.v. een diapresentatie varen we door het
programma heen. De tekeningen zijn gemaakt door Ingrid
Arensen. We eindigen de LichtBoot altijd bij de kaarsjes.
Hier mogen de kinderen zeggen waarvoor ze willen
bidden of alleen een kaarsje branden dat mag ook. Na
het gebed is het tijd om naar de kombuis te gaan waar
limonade en koek klaar staat. Daarna zorgen we ervoor
dat iedereen weer veilig aan land kan gaan.
Wat zijn jullie eigen ervaringen?
Elbert: De kinderen vinden het hartstikke leuk en zijn een
uur lang geboeid (haha boei) bezig. De onderdelen zijn
afwisselend. Het uur vliegt om.
Hilde: Leuk om te doen, vieringen worden goed bezocht,
ook door mensen die de andere diensten niet of minder
bezoeken.
Lex: De animo is goed. Zelfs toen er niet genoeg
volwassenen naar de kerk mochten werden kinderen toch
naar de LichtBoot gebracht. De combinatie met de Open
Kring maakt het concept sterk denk ik.

Wat krijgen jullie terug van de ‘deelnemers’?
Elbert: Blije koppies.
Hilde: Ze hebben zin om naar de LichtBoot te gaan en
doen actief mee.
Lex: Het feit dat ouders hun kinderen brengen terwijl ze
niet naar de kerk kunnen (fysiek nu) is een groot
compliment. De kinderen vinden het leuk, iedereen doet
mee.
Heeft het je eigen kijk op geloof/God/kerk nog
veranderd?
Elbert: Het terugbrengen van een, soms moeilijk,
Bijbelverhaal naar een boodschap voor kinderen heeft mij
geleerd dat de essentie van het geloof vaak zo simpel is:
Wees lief voor elkaar.
Lex: Ik vind het mooi dat we op deze manier de kinderen

wat mee kunnen geven. Wat ik hiervoor al aangaf, je hebt
ze een heel uur en daarin kun je heel wat moois
neerzetten. Sommige dingen blijven hangen bij ze en dat
is mooi als je dat terugkrijgt.
Wat zijn de plannen voor LichtBoot of een vervolg
erop?
De LichtBoot werkt het best in levende lijve; hopelijk kan
dat snel weer. De formule van de LichtBoot is goed dus ik
verwacht dat we hier nog lang mee vooruit kunnen!
Ouder, hoe ervaart je kind het?
Hij vindt het geweldig. Gaat er altijd met ontzettend veel
plezier naar toe en komt er ook weer met veel
enthousiasme vandaan. Onze kinderen hebben er altijd
zin in. Onze oudste vindt kerk/geloof momenteel niet altijd
interessant maar veert toch op als hij hoort dat er
LichtBoot is. Hij is blij dat hij mee mag werken met de
beamer en voelt zich meer assistent dan deelnemer,
maar ik zie toch dat ook hij geregeld vinger opsteekt en
een bijdrage heeft. En dus betrokken is.
Begrijpt het kind altijd waar het over gaat en kun/
moet je zelf zaken uitleggen?
Hij begrijpt niet alles, maar het meeste wel. Vaak als hij
iets gemaakt heeft, kan hij wel uitleggen wat het is en
waarom hij het gemaakt heeft. Meestal vertel ik voordat
hij naar de LichtBoot gaat wat het thema is. Daarnaast
vertelt hij ook altijd voor wie of waarom hij een kaarsje
heeft aangestoken. Het idee van een kaarsje aansteken
begrijpt hij ook.

Hoe ervaar je deze vorm als ouder zelf?
Ik vind het een hele mooie manier van ‘vieren’ voor
kinderen. Het is laagdrempelig en zelfs de jongste
kinderen krijgen ook echt wel wat van het thema mee.
Ook het samen ontmoeten spreekt mij aan. De
combinatie met de Open Kring-viering vind ik ook erg
prettig. Daarnaast is het erg leuk om te zien met hoeveel
plezier hij naar de LichtBoot gaat en met welk
enthousiasme hij van de LichtBoot terugkomt.
Heeft het je eigen kijk op geloof/God/kerk nog
veranderd?
Nee, alleen maar waardering voor de leiding. We zijn erg
blij met een kerk die je vrij laat in je geloof.

Willem Olierook
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Collecteren op een andere manier, doet u mee?
Bijna alle betalingen vinden tegenwoordig digitaal plaats.
Daarom is er een methode ontwikkeld waarmee u uw
bijdrage aan de collecte rechtstreeks kunt overmaken.
Het verwerken hiervan is eenvoudiger en levert op het
kerkelijk bureau een grote besparing van tijd en kosten
op. Het zou fijn zijn wanneer u een van onderstaande
methodes gaat gebruiken. We bevelen het van harte aan! •

account inloggen of een nieuwe account maken. Dit
hoeft niet, dan rekent u telkens af met een iDeal
betaling. Als u een account hebt, maakt u in dit
account een betaaltegoed aan. Ook hier geldt weer,
het aanmaken van een groter betaaltegoed zorgt voor
minder bankkosten.
Per collecte kan ieder gewenst bedrag ingevuld
worden.

Geen internetbankieren?
Voor degenen die niet met internetbankieren werken,
wordt nagedacht over een oplossing. Hierover hoort u
later meer. Voorlopig blijft het mogelijk om uw bijdrage
over te maken naar NL29 RABO 0118 7209 37 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn, o.v.v. datum
collecte en letters van uw keuze.

Via telefoon of tablet
Download de Appostel app via Playstore van Android of
de Appstore van Apple.
• Kies voor gemeente Apeldoorn en vervolgens voor
Prot. Gem. Apeldoorn
• Als u al een account hebt log dan in met uw gegevens
of maak een nieuw account aan.
• Kies links bovenin het scherm op het ‘ovaaltje’ met het
€ teken en waardeer uw tegoed op. Dit heeft onze
voorkeur omdat hier geen extra bankkosten aan
verbonden zijn.
• Kies voor collecte/doel of collectebonnen.
• Kies voor De Drie Ranken en als u vervolgens op ‘gift’
klikt kunt u per collecte ieder gewenst bedrag invullen.
Via pc of laptop
Het overmaken van uw bijdrage kan ook op deze manier:
Ga naar de website van PKN Apeldoorn
( https://pkn-apeldoorn.nl/ ) en kies ‘voortaan ook
digitaal collecteren’. In de tekst klikt u op de ‘link van SKG
Collect’.
• Kies Wijkgemeente De Maten.
• Klik vervolgens op het plaatje met de collectezak. U
ziet dan het giftenformulier. Hier kunt u met uw

Mooi vooruitzicht: Iona
Beste mensen van De Drie Ranken,
Wat heeft u mij verwend bij mijn afscheid!
Naast alle goede woorden en gebaren met
kaarten en bloemen en andere cadeaus, ontving
ik uiteindelijk iets meer dan € 3.600 om te
besteden aan een retraite! Deze enorme gift
heeft me op het spoor gezet om naar de
oecumenische gemeenschap van Iona te gaan,
in Schotland. Een passende bestemming voor
een cadeau van onze oecumenische
gemeenschap. Iona stond altijd nog op m’n
‘lijstje’, maar het was er nog nooit van gekomen.
Als het weer mogelijk is daar te verblijven zonder
coronamaatregelen, ga ik er graag naartoe. Ik
geniet nu vast van het vooruitzicht daar naartoe
te kunnen gaan!
Hartelijke groet, Gertrudeke van der Maas
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Collectebonnen
U kunt nog altijd met collectebonnen betalen, die bestelt
u bij PKN Apeldoorn. De collectebonnen worden na
betaling via de post verstuurd. Het is niet meer mogelijk
om ze in de kerk te kopen. U kunt de collectebonnen
inleveren bij De Drie Ranken. Doe uw bonnen in een
envelop, zet daarop de datum van de zondag en hoeveel
bonnen bestemd zijn voor collectedoel A, B en/of C. Deze
envelop kan tijdens openingstijden afgegeven worden bij
de beheerder of u doet deze in de brievenbus van de
kerk (Eglantierlaan). Inleveren voor meerdere weken kan
ook, de bonnen worden per week over de drie collectes
verdeeld.
Fiscaal aftrekbaar
Vanaf 01-01-2021 zijn giften alleen nog fiscaal aftrekbaar
als deze via een bankafschrift kunnen worden
aangetoond.
Hulp nodig/vragen?
Hebt u vragen over bovenstaande of hebt u hulp nodig
om uw bijdrage voortaan digitaal over te maken, schroom
dan niet contact op te nemen met Hendrie Kroes, 062222 9221 of via  kerkrentmeesters@3ranken.nl

“Met andere ogen…” door een boek
Iedereen die regelmatig een boek leest, zal de
ervaring herkennen: het gelezen boek geeft je een
nieuwe, een andere kijk op een bepaalde zaak of
soms zelfs op het leven.
Niet bij ieder boek gebeurt dat natuurlijk, maar een goed
boek kan je plotseling doen beseffen, dat je ook anders
naar een zaak kunt kijken, op een manier waarop je er
nog nooit naar hebt gekeken. “Met andere ogen” is het
thema van deze Drieklank en daarom vroeg de redactie
mij, of ik iets zou willen schrijven over een boek dat ik ooit
heb gelezen en dat mij een andere kijk op het leven of
bepaalde aspecten daarvan heeft gegeven. Ik heb
genoeg boeken in mijn boekenkast staan waarvoor dat
geldt, dus vooruit.

instantie afstand van zo’n verwrongen geest; met zo
iemand kun je je moeilijk identificeren. Maar in het
tweede deel gaat het verhaal terug naar het verleden. De
auteur laat je kennisnemen van de dramatische
levensgeschiedenis van Victor: de afwijzing door zijn
moeder direct na zijn geboorte, de traumatische jaren in
het gesticht waar hij wordt ondergebracht, de zelfmoord
van zijn vader; en langzaam ga je begrijpen hoe Victor
geworden is tot wat hij is.
In het derde deel van het boek keren we weer terug naar
het heden en raken de gebeurtenissen in een
stroomversnelling. Met de gekloonde kinderen, die snel
verouderen, loopt het slecht af en doctor Hoppe voelt zich
steeds verder in het nauw gedreven. Het eind van het
verhaal zal ik niet onthullen, maar ik vond het ronduit
choquerend. Als het boek uit is, besef je dat je beeld van
Victor is veranderd. Waar je eerst een gevaarlijke gek
meende te zien, zie je nu een deerniswekkend mens.

Laat ik beginnen met een algemene opmerking, want
wellicht denkt iemand dat bovenstaande alleen van
toepassing is op informatieve of opiniërende boeken. Dit
is een misvatting. Juist ook literaire, verhalende boeken
kunnen dat. Ik durf zelfs de stelling aan, dat het bij uitstek Dit verhaal heeft mij geleerd, dat ik voorzichtig moet zijn
de bedoeling van een goed literair boek is om de lezer
met mijn oordeel. Soms ontmoet je mensen met vreemde
met andere ogen naar iets te laten kijken.
ideeën of raar gedrag. Ik was vroeger geneigd om daar
snel mee klaar te zijn; een oordeel was gauw gevormd.
Maar nu concreet. Welk boek zal ik uit mijn boekenkast
Dit boek heeft mij echter geleerd om me eerst te
pakken om deze stelling te illustreren. Ik kies een boek
verdiepen in zo iemand: hoe is hij zo geworden, waarom
dat ik al wat langer geleden heb gelezen, maar dat een
doet hij wat hij doet? Als je je best doet om iemand die
blijvende indruk op me heeft achtergelaten, namelijk DE
anders is en doet dan jij te begrijpen, ga je zo iemand
ENGELENMAKER van de Vlaamse auteur Stefan Brijs.
vaak met andere ogen zien, milder, met meer begrip. Dat
De eerste druk ervan verscheen in 2005 en niet lang
is de waarde van literatuur: dat een goed boek je tot een
daarna heb ik het gelezen, maar hoewel er inmiddels zo’n dergelijk inzicht kan brengen.
15 jaar zijn verstreken, staat het me nog scherp voor de
geest. Het boek bestaat uit drie delen; hoofdpersoon is
Arie Nagel
een zekere doctor Victor Hoppe, een briljante arts, die
echter als onderzoeker van de
universiteit is verwijderd, omdat hij
zich niet hield aan bepaalde
wetenschappelijke protocollen. Hij
werkte als een bezetene aan
experimenten op het gebied van
erfelijkheid en klonen.
In het eerste deel, dat speelt in het
heden, keert doctor Hoppe, met
drie vrijwel identieke kinderen,
baby’s nog, terug in zijn
geboortedorp. Met die kinderen is
iets geheimzinnigs aan de hand en
in de loop van het verhaal wordt
duidelijk, dat het klonen van de
doctor zelf zijn. Ook de doctor zelf
blijkt een zeer bijzondere
persoonlijkheid; enerzijds is hij
superintelligent en briljant,
anderzijds sociaal erg onhandig en
maar moeilijk in staat tot normale
communicatie. Iemand met het
syndroom van Asperger zou de
lezer kunnen denken. Hij houdt er
buitengewoon vreemde ideeën op
na: hij beschouwt God als het
absolute kwaad en Jezus als het
goede en in zijn wetenschappelijk
werk wil hij God het nakijken
geven door zelf een schepper van
leven te worden.
Als lezer neem je in eerste
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Verhalen ‘van-vlees-en-bloed’
Bibliodrama werpt vaak een nieuw licht op een
bijbelverhaal. En ook op jezelf, al zie je dat vaak pas
later. Je stapt als het ware in het oude verhaal en brengt
het tot leven door je te verplaatsen in een personage. Je
kunt een andere rol uitproberen dan je in het dagelijks
leven gewend bent. Zo kun je uitproberen hoe het is om
nu eens niet ‘de barmhartige Samaritaan’ te zijn, maar
iemand die gewond langs de kant van de weg ligt en
afhankelijk is van hulp. Hoe voel ik me als ik hulp moet
vragen? Zo kun je al spelend ook voor jou onbekende of
onaangename rollen uitproberen.
Het spelen geeft je de vrijheid om andere kanten van het
verhaal èn van jezelf te ontdekken. Want als je in een rol
stapt, neem je altijd jezelf mee. Zo herinner ik me nog
van jaren geleden dat ik in de rol van God was gekropen
in het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Wat kan
God anders doen dan bemoedigende woorden spreken
naar Jezus? God kan toch niet echt ingrijpen? Dat zei
toen veel over mijn godsbeeld. Hoe zou ik die rol nu
spelen?
Meer en meer ontdek ik dat de kracht van het spelen bij
bibliodrama niet zit in woorden. Praten is al snel iets van

het hoofd… en
voor je het weet
speel je een
dialoog na. En
daar gaat het nu
juist niet om. Ik heb
gemerkt dat er veel
kan gebeuren als
twee spelers elkaar
in de ogen kijken
en even stil zijn.
Kome wat komt…
Er gebeurt iets met
je als je in de ogen
kijkt van iemand
met een sterk verlangen of een diep verdriet. Gebaren
zijn vaak krachtig: gebaren van afwijzing of verlangen,
het breken van het brood dat verzoent … Dat komt
binnen. Ze zeggen wel eens dat 80% van de
communicatie non-verbaal is. Dat ervaar ik in
bibliodrama. Woorden die gestolde ervaring zijn worden
weer vlees-en-bloed, ze komen tot leven.
Gertrudeke van der Maas

Door andere ogen...
Op een zonnige middag in Maart heb ik een afspraak met
Jan van de Berg. Binnen VONC houdt Jan zich vooral
bezig met film. Hij doet een voorstel welke films er op het
programma komen en verzorgt de zaken er omheen
zoals niet onbelangrijk bijvoorbeeld de filmrechten
afdracht.

laag heeft. Dat het ergens over moet gaan blijft overeind!

Vol passie spreekt Jan over een van de films die in de
Drie Ranken draaide. Franz, een film die speelt in de
periode na de eerste wereldoorlog. Je treedt binnen in de
sfeer van de film, een andere tijd, een ander tempo.
Fransman Andrien heeft in de loopgraven een Duitser om
VONC wil onder het leven gebracht en weet zijn naam. Na de oorlog gaat
andere door
hij het graf bezoeken en legt bloemen op zijn graf. Dit
middel van film,
blijft niet onopgemerkt bij de dorpsgenoten en bij Anna de
kunst, theater,
verloofde van de omgekomen Duitser. Ingrediënten om in
dans en muziek
de film te worden gezogen. Je kunt je identificeren met
bezoekers
een van de hoofdpersonen. Ben je een dorpsgenoot en
prikkelen en
blijf je op afstand. Ben je Andrien die worstelt met zijn
stimuleren.
geweten of ben je Anna. Welke stap wil je zetten? Of blijf
Verschillende
je letterlijk vast zitten in het verleden. Als kijker beleef je
middelen worden door de ogen van Andrien hoe het is om in de loopgraven
ingezet, je hoeft
oog in oog te staan met de vijand. Iemand die net als jij
niet te kunnen
ongevraagd verplicht in deze rot situatie terecht is
dansen of een
gekomen, deel is van een gebroken wereld. Wroeging,
kunstkenner te
vergeving, mededogen, grote woorden die een hoofdrol
zijn om de
gaan spelen. Wil je, kun je ze toelaten in jouw leven? In
avonden te
deze film overwint Liefde het van Haat.
bezoeken. Het
begint bij
De film is enkel een middel, het nagesprek is ervoor om
ontmoeting,
de bezoeker zijn ervaring te laten delen. Wat heeft je
openstaan voor
geraakt in deze film, een mooie openingsvraag. Wat
verwondering,
stoorde je. Het in gesprek gaan verloopt vaak verrassend
nieuwsgierig zijn snel. Het is verbazingwekkend hoe open mensen na een
en ontdekking.
film kunnen zijn. Het samen naar een film kijken werkt
VONC wil een plek zijn om inspiratie op te doen, je eigen drempelverlagend. Eigen gevoelens, meningen en
spiritualiteit te ontdekken. Films zijn er in diverse soorten; levenservaringen worden gedeeld. Ieder heeft vanuit zijn
om ons te vermaken of om een ‘’boodschap’’ over te
eigen perspectief en met zijn eigen geschiedenis naar de
brengen. Die laatste categorie zien we bij VONC. Ze
film gekeken. En dat over generaties heen.
hebben gemeen dat kernwoorden als: geloof, hoop,
liefde, respect voor de ander, ontmoeting, compassie en Samen film kijken kan nu even niet, het gesprek de
onvoorwaardelijkheid een rode draad vormen. Aan het
ontmoeting worden gemist. Film als middel om over je
eind van het jaar wordt er steevast een feel good movie
eigen grens heen te gaan en te kijken door/met andere
vertoond. Een film die oppervlakkig beschouwd erg
ogen…
luchtig overkomt maar goed bekeken, vaak een diepere
Hans Hase
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Tentoonstelling: Met andere ogen
De vraag is niet waar je naar kijkt, maar wat je ziet.
Henry David Thoreau, Amerikaanse 19e-eeuwse
schrijver.
We zien elke dag ontelbaar veel beelden voorbijkomen.
Zelden lukt het ons om écht te kijken. Dat is ook het
geval als we een museum bezoeken. Wist je dat een
bezoeker gemiddeld minder dan 30 seconden naar een
kunstwerk kijkt? We zien dus heel veel, maar vluchtig. En
dat is eigenlijk zonde. Want hoe langer en aandachtiger
je naar kunst kijkt, hoe meer er te ontdekken valt.
Deze tentoonstelling draait om aandachtig kijken. We
onderwerpen kunstwerken uit de collectie van Museum
Gouda aan allerlei blikken. Waar wordt jouw blik door
beïnvloed? En wat gebeurt er als je eens door de ogen
van iemand anders kijkt?
Direct te zien als de deuren van Museum Gouda weer
open mogen!
Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
https://www.museumgouda.nl/nl

Herkerken
In het in september verschenen boek ‘Herkerken’
waarschuwen Remmelt Meijer en Peter Wierenga dat
de corona-crisis bestaande ontwikkelingen versterkt,
en houden een pleidooi om juist nu in beweging te
komen en op zoek te gaan naar een bijbelse en
duurzame manier van kerk-zijn.
De corona-crisis versterkt en versnelt ten eerste het
proces van losheid en individualisering in de kerk en een
gebrek aan betrokkenheid. Ten tweede vergroot het de
nadruk op de kerkdienst: de eerste reactie van kerken op
de corona-crisis was om vooral te zorgen dat de
kerkdienst op zondag gestreamd kon worden. Wat het
meest gemist wordt: de gemeenschap, schiet er bij in.
Ten derde: kerken lijken de crisis vooral uit te zitten, en
verwachten weer terug te kunnen naar het ‘oude
normaal’. Maar of dat realistisch is? Moeten we deze tijd
niet gebruiken om te ‘herkerken’: onze prioriteiten en
structuren grondig te onderzoeken en op zoek te gaan
naar de essentie van kerk-zijn?
Die zoektocht start bij de huidige leegte van de
kerkgebouwen. Is het gebouw daar waar je thuiskomt bij
God? De plek waar je elkaar ontmoet? Waar vooral
gezonden wordt of het gesprek wordt aangegaan? Ook
een thuis voor de buurt? De auteurs zien de huidige
leegte als een kans om te bezinnen op hoe je straks die
ruimte weer wilt vullen.

organiseren, of beter gezegd
hoe we als kerkgangers ons met
elkaar en met de buurt
verbinden. De auteurs zien daar
drie blokkades: gerichtheid op
binnen, waarheid en inhoud
boven relatie, en top-down willen
organiseren. Kansen zien ze als
we een kerk van makers worden:
kies wat je doet, en doe dat
goed. En experimenteer.
Ondersteun beide door
toerusting en coaching. En
ontwikkel je samen tot een
nieuwe familie.
Zo kan de zoektocht worden begonnen. Als
gemeenschap samen op zoek naar de essentie: Heb lief!
Om zo een broedplaats, een oefenplek te worden van
Jezus’ liefde op deze wereld. Die beweging komt vanuit
het hart (onze christelijke identiteit), vanuit het kruis (de
relatie tussen mens en God en die tussen gemeenschap
en samenleving) en van onderaf (God leidt zijn kerk, dus
vertrouw elkaar).

De zoektocht wordt vervolgd in de kerkdienst. De
constatering is dat ook al voor corona de kerkdienst
“kraakt onder het gewicht van een enorme diversiteit aan
wensen, stijlen, smaken en belangen die allemaal in die
ene kerkdienst samenkomen.” Zij pleiten er voor terug te
gaan naar kleinere, decentrale vormen, gedragen door
concrete groepen in de gemeente. Het doel is geestelijke
voeding, niet eenheid.

Ik vond het een inspirerend boek. Geen kookboek met
recepten, wel een aantal dringende analyses, relevante
praktijkvoorbeelden en belangrijke vragen. Ben ik erdoor
met ander ogen gaan kijken? Nee, dat niet. Veel herken
ik ook in onze geloofsgemeenschap; zowel in de praktijk,
maar ook in beleidsvisies en toekomstdromen voor De
Drie Ranken. Tegenover de vrees dat corona
kerkverlating zal versnellen, zet ik zelf de hoop dat door
corona mensen juist ontmoeting en gemeenschap zijn
gaan herwaarderen. Maar ook dan zijn de in dit boek
gestelde vragen urgent. De wereld na corona: zijn we er
klaar voor?

De zoektocht gaat verder in hoe we als kerk ons

Gert Jan Luiten
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Activiteitenkalender
Of onderstaande activiteiten doorgang
kunnen vinden hangt af van de corona
maatregelen op dat moment!
Maart
22-mrt
23-mrt
23-mrt
24-mrt
25-mrt
31-mrt
April
13-apr
14-apr
15-apr
21-apr
28-apr

ma
di
di
wo
do
wo

19.30
09.00
20.00
19.30
09.00
15.30

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

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 31 mrt, aanmelden
graag twee dagen voorafgaand aan de betreffende
woensdag bij  vonc@3ranken.nl of  06-21638516.
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 begrepen.
Wereldwijd wordt er door miljarden
mensen gemediteerd in vele vormen.
In verbondenheid met verschillende
religieuze tradities. Een meditatief
Schriftuurtje
klimaat kenmerkt zich door een sfeer
Wekelijks organiseren we
van mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders
een ’schrift-uurtje’ waarin we eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend en tastend je
met elkaar de lezing
weg te gaan zonder alles zo vast en zeker te weten. Als
doornemen van de komende jij je hierin herkent vindt je wellicht die ruimte in de brede
zondag.
praktijk van de christelijke meditatie. Christelijke
Deze worden op dinsdagen
meditatievormen wijzen, hoe verschillend ook, wel in een
(Ad Wijlhuizen) en
duidelijke richting: namelijk naar een verstilde omgang
donderdagen (Henri ten
met God. Naar een spiritueel proces van omvorming in
Brinke) gehouden van 9.00-10.00 uur in De Drie Ranken. liefde. Daarover hebben wij geen beschikking.
Vooralsnog is er ruimte voor zeven deelnemers. Een
Christelijke meditatie kan je helpen om je open te stellen
inschrijflijst ligt in de kerk (naam en telefoonnummer).
voor wat je daarbij mag ontvangen.
Wie nog niet eerder deelnam krijgt voorrang. Er wordt
nog gekeken of deze activiteit ook online kan
Elke 2e en 4e dinsdag van de maand. De meditatie is in
plaatsvinden, nadere informatie bij opgave. Dit zijn de
de nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken. We beginnen
data voor de komende periode tot Pasen: di 23 mrt en
om 20.00 uur en ronden om 21.00 uur af met een kop
do 25 mrt.
koffie/thee. Bijdrage in de kosten: € 2,50. Voor meer info

Krantensoos

kun je contact opnemen met Henri ten Brinke  0611401297 of  henritenbrinke@3ranken.nl. Aanmelden
verplicht via  vonc@3ranken.nl

Wanneer de corona
maatregelen het toelaten start
VONC in De Drie Ranken een
tweewekelijkse krantensoos. Sacrale dans - Meditatie in beweging
We bespreken een paar
Sacrale dans is een
actuele krantenartikelen of
meditatieve vorm van
columns.
bewegen, waarbij plezier en
VONC zorgt voor een
beleving voorop staat.
gespreksleider. We denken bijvoorbeeld aan teksten uit
de Verdieping van Trouw of de columns uit die krant.
Passen zijn eenvoudig te
Eigen inbreng uit andere dagbladen is in overleg met de
leren. We dansen op
gespreksleider natuurlijk ook mogelijk.
inspirerende muziek uit
Als u het leuk en gezellig vindt om zo anderen te
diverse muzikale tradities, nu
ontmoeten en van gedachten te wisselen over
eens uitbundig, dan weer
interessante actuele zaken, dan kunt u zich bij VONC
verstillend. Het thema sluit steeds aan bij de tijd van het
aanmelden. U krijgt dan vervolgens bericht of u op de
jaar. De avonden kunnen ook apart bezocht worden.
Danservaring is niet nodig.
Do 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
Eglantierlaan 202, 7329 AP Apeldoorn
www.3ranken.nl
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Activiteitenkalender (vervolg)
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
De Verwondering: van
aan de hand van een speciale reisgids: the Green Book.
chaos naar heelheid
In die gids kun je lezen op welke plekken AfroDe Verwondering wil mensen Amerikanen in het Diepe Zuiden
Bijbelverhalen laten beleven welkom en veilig zijn en welke plekken voor hen
en verstaan in onze tijd.
verboden terrein zijn. Tijdens hun reis worden de mannen
Wat voor de één geloofsverhalen zijn, zijn voor anderen
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden,
oerverhalen over mens-zijn. Voor weer anderen zijn deze gevaar en racisme maar ook met onverwachte
verhalen onderdeel van ons cultureel erfgoed. Altijd weer menselijkheden en een volle dosis humor.
zijn het verhalen om onze eigen ervaringen aan te
spiegelen en te delen met anderen. Verhalen vol
The Green Book is een hartverwarmende feelgoodfilm
wijsheid, met ruimte om vragen te stellen, andere
die zelfs de grootste cynicus met een glimlach de filmzaal
wendingen te onderzoeken en om te inspireren tot
zal doen verlaten. Wo 24 mrt, 19.30 uur, toegang € 4,00
creativiteit.
(aan de zaal). Aanmelden verplicht via
 vonc@3ranken.nl of  06-2163 8516

Film: De wilde stad

Ma 22 mrt 19.45 – 21.45 uur: De gezichten van Pasen,
Godly Play vertelling met Mariska Litjes. We gaan op
zoek 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. Opgave is verplicht.
Info en opgave:
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

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

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 21 apr, 19.30 uur, toegang € 4,00 (aan de zaal).
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl of  062163 8516

chauffeur voor zijn tournee door het zuiden van
Amerika, komt hij in contact met Tony Lip, een ItaliaansAmerikaanse nachtclub-uitsmijter die graag wat wil
bijverdienen. Samen reizen ze door verschillende staten
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Herenboeren gaan voor eerlijk en heerlijk
In deze tijd is er veel aandacht voor “bewuste
keuzes” op velerlei gebied. Voedsel – en de
totstandkoming ervan – staat zeker in dat rijtje. Laura
de Jong is iemand die daar mee bezig is. Ze is een
van de kartrekkers bij Herenboeren-Wenumseveld.
Enthousiast wilde ze mijn vragen daarover
beantwoorden.

Wat is de reden geweest om juist dit concept op te
zetten?
Voor ons, mijn man en mij, geldt dat er al langere tijd de
wens was om ‘eerlijk voedsel’ te kunnen voorzetten aan
ons gezin. En daarmee bedoel ik dan voedsel dat lokaal
geproduceerd is, zonder chemische middelen en door
een boer die eerlijk betaald wordt voor zijn werk.
En toen kwam Herenboeren op ons pad, nog heel pril
aan het aftasten of er genoeg geïnteresseerden zouden
zijn, nota bene op slechts 3 kilometer afstand van ons
huis. We waren meteen enthousiast, hebben dit met
beide handen direct aangepakt. Er waren al plannen
gemaakt om op de grond van de Wenum Hoeve dit
concept te realiseren. We stapten in de kartrekkersgroep
en gingen aan de slag!

Was het makkelijk om 200 deelnemers (500 monden)
te vinden (en te houden)?
Ja en nee. Het kostte natuurlijk wel wat moeite. Maar als
kartrekkersgroep kregen we zoveel energie en inspiratie
door met elkaar te bomen en plannen te maken en vooral
ook de stappen te zetten, dat deze energie al gauw werd
opgepakt door nieuwsgierige mensen die op de
informatiebijeenkomsten kwamen. Het vuur verspreidde
zich, mede doordat we overal flyers uitdeelden, artikeltjes
plaatsten in lokale kranten en blaadjes, op verjaardagen
bevlogen spraken over waar we mee bezig waren.
Merk je een verandering in keuzes, bijv. dat er meer
mensen vegetariër worden of dat er meer vraag komt
naar bijv. ‘vergeten groenten’?
We hebben natuurlijk nog maar sinds september eten
van de boerderij, dus dat is nog kort. Toch merken we
inderdaad al wat verandering. Het vlees dat we krijgen is
zo smaakvol en puur. Er wordt heel bewust van genoten
bij ons thuis. Ook de groenten hebben een vollere
smaak, de kinderen genieten van bijvoorbeeld de
boerenkool, wat voorheen een moetje was.
Vergeten groenten, daar zijn de mensen wel nieuwsgierig
naar. We hebben een enquête gehouden om op basis
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van de wensen van de deelnemers het teeltplan samen
te stellen. Hier stonden ook groenten tussen die
onbekend waren bij veel mensen.
We hebben nog niet gezien dat mensen opeens
vegetariër werden, maar daarvoor zijn we misschien ook
nog te kort bezig.
Wat zijn de meest gehoorde of juist bijzondere
ervaringen van deelnemers (kijken ze nu “met andere
ogen”)?
De eerste keer dat we groenten en eieren gingen
uitgeven was een heel bijzonder moment voor ons
allemaal. Het was prachtig weer en we liepen rond op
onze eigen boerderij! Wel allemaal volgens de coronamaatregelen, maar in kleine groepjes elkaar ontmoeten
was heel bijzonder. Een oude boerenkar fungeerde als
marktkraam, de eieren werden daarop uitgestald. De
kroppen sla konden we iets verderop ophalen. En eerst
langs een kraampje met de administratie: Ik ben
Herenboer nummer 9. Check!
En daarna een rondje langs de dieren, een afgezet
gebied van waaruit we de akkers en de boomgaard
konden overzien.
De meeste mensen worden hier wel erg blij van, dat is
ook wat het boerenland met je doet.
Verder zijn veel Herenboeren ook actief op de boerderij
in hand- en spandiensten. Met de handen in de grond of
helpen aan het opbouwen van de kassen, inrichten van
de keet, en nog heel veel andere werkzaamheden. Het
blijkt veel voldoening te geven.
Zijn er nog ideeën/wensen voor de toekomst?
Ja zeker! Buiten het feit dat we nog in de opbouwfase
zitten hebben we al plannen die we daarna willen
realiseren. Dat kenmerkt ook wel onze groep: vol ideeën,
denken in mogelijkheden, niets is te groot, waar een wil
is… En doordat we zo’n gemêleerd gezelschap zijn,
vullen we elkaar bijzonder leuk aan hierin! Voor meer
info: https://wenumseveld.herenboeren.nl/
Willem Olierook

Met andere ogen
Vraag: ‘Als jullie Godly Play verhalen vertellen in De
Verwondering, maak je dan mee dat mensen anders
gaan kijken naar een verhaal of naar een situatie in
hun leven?’ Mijn eerste spontane reactie is: ‘Ja, heel
vaak!’
Inmiddels vertellen Els en ik (Mariska) al een flink aantal
jaren Godly Play verhalen. Allebei zijn we actief bij De
Verwondering, sinds twee jaar ‘huizend’ in De Drie
Ranken. We vertellen vooral aan volwassenen en soms
aan kinderen. In het voor- en najaar bieden we een
programma aan rondom Bijbelverhalen.
Godly Play is een manier van vertellen die je meeneemt
in een Bijbelverhaal. Bij binnenkomst word je gevraagd of
je ‘klaar bent voor het verhaal.’ Dit doet een beroep op je
luisterhouding. Je neemt plaats in een kring rondom het
verhaal. Met eenvoudige materialen en op een
meditatieve manier wordt het verhaal verteld en verbeeld.
De verteller maakt geen oogcontact met de luisteraars
tijdens het vertellen. Hierdoor kan iedereen in zijn eigen
‘bubbel’ luisteren en kijken. Na het verhaal worden
verwonderingsvragen gesteld en reflecteer je vanuit je
eigen beleving op wat je gehoord en gezien hebt. Er is
nooit een goed of fout en wat gezegd wordt blijft in de
groep en komt niet naar buiten. Daarna is er een vrije
creatieve verwerking en vertel je eventueel, als afronding,
wat je nog wil delen in de groep.
Of je nu wel of niet bekend bent met Bijbelverhalen maakt
niet uit. Volwassenen die De Verwondering bezoeken
‘kennen’ vaak de verhalen. Maar Godly Play speelt
hiermee. Zoals iemand na het verhaal van De Bron
treffend zei: ‘Het geeft me letterlijk een kijkje achter de
woorden, ik zie het gebeuren, er gaan vakjes open in mijn
hoofd waarvan ik niet wist dat ze er waren en dan snap ik
het en zie ik het verband met mijn eigen leven.’

dat je wilt weghalen in het verhaal? Waar ben jìj in het
verhaal?’ Dit zijn vragen die helpen verwonderen en
anders te gaan kijken. De creatieve verwerking tenslotte
boort op een niet cognitieve manier de beleving nog meer
aan.
Dus ja! Godly Play biedt je een kans om met andere ogen
te kijken naar Bijbelverhalen en je eigen leven.
Mariska Litjes
Els Lagerweij

‘Wat vond je het mooiste of het belangrijkste? Is er iets
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In gesprek - 5 - en slot
In vervolg op de vorige artikelen wil ik
het in deze bijdrage vooral hebben
over de vraag hoe we in het licht van
het Evangelie behoren om te gaan
met fundamentele verschillen, omdat
die een christelijke en dus
verantwoorde veelkleurigheid
beschadigen. Over het antwoord
hebben we een belangrijke
aanwijzing van Hogerhand gekregen.

de apostel Johannes namens Jezus
ofwel van Hogerhand moest schrijven
aan de zeven gemeenten in KleinAzië (Openbaring 2 en 3). Om voor
hun verschillen en problemen een
oplossing te vinden staat aan het slot
van elke brief dezelfde oproep: ‘Wie
oren heeft moet goed luisteren naar
wat de Geest tegen de gemeenten
zegt’.

gesprek inspireren’.

Omdat wij met geloofsgesprekken
onder leiding van de Geest geen
ervaring hebben, is mijn voorstel
hiervoor een beroep te doen op Dr.
Wilbert van Iperen, de
classispredikant van de regio Veluwe.
Namens de Protestantse Kerk is hij
met tien collega’s aangesteld om het
kerkelijk leven en beleid in goede
De Geest wijst de weg (1)
De Geest wijst de weg (2)
banen te leiden Wanneer de
Dit opschrift is ontleend aan de
Omdat de aansporing van Jezus naar kerkenraad hem hiervoor uitnodigt, is
belofte van Jezus voor Zijn leerlingen de Geest te luisteren in de
hij bereid de geloofsgesprekken te
en medewerkers: ‘De Geest van de
tegenwoordige tijd staat, betekent dat begeleiden. Van harte hoop ik, dat de
waarheid zal jullie de weg wijzen naar die niet slechts in het verleden gold,
kerkenraad bereid is hem te vragen
de volle waarheid’ (Johannes 16:13). maar net zo goed geldt in het heden. om onder zijn leiding te ontdekken,
De volle of volledige waarheid van
Het is me echter in veel contacten
hoe de Geest ons de weg wijst om
Jezus en met name over de
met predikanten, kerkenraden en
een veelkleurige
betekenis van Zijn dood en
gemeenteleden opgevallen, dat onder geloofsgemeenschap te worden, die
opstanding kunnen zij dus niet zelf
leiding van de Geest luisteren naar
aantrekkelijk is voor binnen- en
ontdekken, maar hiervoor hebben ze de betekenis van het Evangelie voor buitenstaanders.
de Heilige Geest als betrouwbare
het kerkelijk leven en beleid meestal
gids nodig. Zijn leiding hebben ze
geen aandacht krijgt. Daarom bestaat
sinds Pinksteren duidelijk
er ook veel onduidelijkheid en
ondervonden, want het Nieuwe
onenigheid over een goed kerkelijk
Testament geeft hiervan veel
beleid voor een verantwoorde
voorbeelden. Dat betrof ook het
veelkleurigheid en dus voor het goed
verantwoord omgaan met verschillen omgaan met fundamentele
en geschillen. Een verhelderend
verschillen. Hiervan is het trieste
voorbeeld is het antwoord op de
gevolg, dat de meeste kerken jaarlijks
lastige vraag of voor christenen, die
samen tienduizenden leden verliezen.
afkomstig waren uit het heidendom,
Dat is vooral het geval in de
dezelfde regels moesten gelden als
Protestantse en Katholieke Kerk. Ook
voor hen die afkomstig waren uit het in Apeldoorn en eveneens in De Drie
Jodendom. Op hun vergadering in
Ranken is dit verlies duidelijk
Jeruzalem nemen de apostelen
zichtbaar.
Tot slot
hierover een besluit ‘in
Ik stel het op prijs van kerkenraad en
overeenstemming met de Heilige
Daarom heb ik me in de vorige
redactie royaal ruimte te hebben
Geest’ (Handelingen 15:28). Een
Drieklank graag aangesloten bij het
gekregen om met de lezers in
andere vertaling luidt: ‘Het heeft de
pleidooi van André de Boer over de
gesprek te komen over een
Heilige Geest en ons goed gedacht’. verschillen met elkaar in gesprek te
verantwoorde veelkleurigheid.
Opmerkelijk is, dat de Geest voorop
gaan in het licht van het Evangelie,
Hoewel het aantal deelnemers is
staat en dus kennelijk de leiding van geïnspireerd door Jezus, de Levende tegengevallen, was het voldoende om
dit beraad heeft gekregen.
met de Bijbel als Bron. Dat geldt ook dit onderwerp te belichten en een
voor het door redacteur Gert Jan
voorstel te doen voor een vruchtbaar
De noodzaak van deze volgorde voor aanbevolen geloofsgesprek in
vervolg. Op hoop van Zegen!
het beleid in alle gemeenten wordt
aanwezigheid van Jezus met als
eveneens duidelijk in de brieven, die wens of gebed: ‘Moge Hij ons
Marius Noorloos
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In gesprek - reacties
Beste Marius en Gert Jan,

ieder van ons blijft behouden.

Beste Marius

Ik heb met belangstelling jullie
gesprek gevolgd. Het is voor mij
moeilijk om in te vullen wat de leden
van De Drie Ranken verbindt. In deze
reactie probeer ik weer te geven wat
het maakt dat ik mij thuis voel in deze
geloofsgemeenschap. Alles
overziende denk ik dat De Drie
Ranken is en wil zijn: een
gemeenschap van gelovigen in alle
soorten en maten.

Deze instelling maakt het naar mijn
mening mogelijk om met elkaar de
geloofsgemeenschap De Drie
Ranken te vormen.

Aan alle goede dingen komt een eind.
Het is mooi dat we op de valreep, bij
het afsluiten van ons gesprek toch
nog een aantal reacties mochten
ontvangen.

Bij deze vragen kunnen andere
benaderingen en antwoorden worden
gevonden dan voorheen. Deze
inzichten zijn vaak voor mij
begrijpelijker dan de vroegere
leerstellingen. Soms blijken passages
en uitspraken ook nu nog moeilijk. Ik
denk dat het goed is om ook dat uit te
spreken en te erkennen dat niet voor
alles een sluitende verklaring is die
iedereen aanspreekt. Ik denk dat het
goed is om elkaar die ruimte te
gunnen waardoor het respect voor

Blijf daarom met elkaar in gesprek en
veroordeel niet. In De Drie Ranken
heb ik ervaren dat we samen kerk
kunnen zijn. Laten we dat
vasthouden. De gezamenlijke
vieringen in het recente verleden
waren een verademing en door velen
bezocht. Jammer dat dit nu niet
mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Bart Kulik

Uit de reacties spreekt een verlangen
om het gesprek vanuit een open
Geachte redactie,
houding aan te gaan en voort te
zetten. Dat de geloofsgemeenschap
De serie “In gesprek” volg ik met
die ruimte biedt wordt als een groot
grote belangstelling. Daarom zou ik
goed ervaren. Wat dat betreft een
Daarbij past een zekere vrijheid van
het jammer vinden als deze zou
oase in een wereld waarin op social
inzichten en opvattingen. Die vrijheid verdwijnen. Dhr. Noorloos heeft denk media het debat steeds meer
wordt mogelijk gemaakt door het
ik theologie gestudeerd en ervaart het ontaardt. En dat brengt oplossingen
streven naar een leven zoals door
geloof daardoor op een andere
niet dichterbij maar juist verder weg.
Jezus met zijn boodschap is
manier dan de leek. Het is daarom
bedoeld. Die boodschap komt tot ons voor mij belangrijk met elkaar in
Maar een gesprek over geloven gaat
in Bijbelse verhalen die weergeven
gesprek te blijven en te luisteren naar toch beter face-to-face en niet via de
hoe mensen God hebben ervaren en elkaars argumenten. Niemand heeft
kolommen van de Drieklank. De
waaruit al eeuwen troost en inspiratie de waarheid in pacht.
nuances vallen weg, en er zit te veel
zijn geput.
tijd tussen de reacties.
De kerk heeft in de begin jaren veel in
Door voortdurende studies zijn
dogma’s vastgelegd en andere
Laten we hopen dat, nu met de
inzichten ontstaan over de contexten meningen verketterd. De Reformatie vaccinaties het einde van de corona
waarin teksten zijn geschreven. Dit
wilde daar een eind aan maken maar maatregelen langzaam aan in zicht
brengt mee dat verklaringen en
heeft zelf daarna veel in
komt, we elkaar snel weer kunnen
interpretaties kunnen afwijken van die geloofswaarheden vastgelegd. De
ontmoeten!
in voorgaande eeuwen. Verklaringen ruzie tussen Remonstranten en
die stammen uit tijden waar mensen Contra Remonstranten was de eerste Gert Jan
andere wereldbeelden hadden dan
scheuring daarvan. Velen zouden
die van deze tijd. Inzichten en
nog volgen. Het aantal
dogma’s waarbij je nu vragen kan en kerkgenootschappen met ieder zijn
mag stellen.
eigen leer neemt nog steeds toe.

Met vriendelijke groet,
Klaas Faber
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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 verband met corona zijn de meeste
activiteiten tijdelijk gestopt. Neem voor
de zekerheid vooraf contact op.

• Oppas (0-4 jr) tijdens alle zondagse vieringen 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
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In gesprek met lotgenoten
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

Taakgroep Diaconie
Diaconaal Sociaal Team: Voor advies bij financiële
problemen. U wordt op vertrouwelijke wijze geholpen.
Tineke Hulzebos,  5427 629
 diaconaalsociaalteam@3ranken.nl.

Kerkwijzer
Omzien naar Elkaar: Hulp aan hen die kortstondig
hulp nodig hebben.  5415 831, 5416 164
omziennaarelkaar@3ranken.nl.

09.30-11.30 uur. Tineke Gerritsen,  5336431, Anneke
Sijtsma,  5412 824,
 creatievehandwerkgroep@3ranken.nl

Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij
willen een luisterend oor zijn voor de jeugd. Marten de
Boer, 06-2951 3552  jeugddiaconie@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

Vakantiegeld Samen Delen: met mensen die weinig
financiële middelen hebben.
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl, Sjors
Pol,  06-2234 9787

Koffie met Zin: Informele Bijbelkring in Berghorst. 2e
dinsdag v.d. maand, 10.00 uur. Marjan Engelaar, 
5427 185,  koffiemetzin@3ranken.nl

Dagje-uit: T/m juli nog niet. 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, 09.3011.30 uur. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546
 reparatiecafe@3ranken.nl

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

Koffieochtenden voor ouderen: 1e maandag v.d.
maand, 09.45- 11.30 uur. Corrie Jonker,  5414 571,
 koffieochtendouderen@3ranken.nl
Oase-Schildergroep: 2e woensdag v.d. maand, 09.3011.30 uur. Vrij schilderen. Annet Smorenburg,  5332
298,  oaseschildergroep@3ranken.nl
Oase-Wandelgroep: 2e maandag v.d. maand, 09.30
uur. Bezinning + ca. 1 uur wandelen.
Teunie van Oosterom,  5414 431
 oasewandelgroep@3ranken.nl
Oase-Leeskring: literaire boeken worden in een groep
gelezen. Arie Nagel,  oaseleeskring@3ranken.nl  06
-2782 7757
Ontmoetingsplek de druif: Voor een gezellige
ontmoeting of serieus gesprek. Dinsdag en donderdag
van 09.30-11.30 uur, vrijdag van 14.30-16.30 uur. T/m
april gesloten, wel kerk op een kier. Contact: Anneke
Sijtsma,  5412 824  dedruif@3ranken.nl
Open Deur: Tijdschrift lezen. 3e woensdagochtend v.d.
maand. Ds. Ad Wijlhuizen
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. Gees van de Plas,  5411 667,
 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 jaar): 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
Emmaüsparochie Apeldoorn
jeugdactiviteiten. Penningmeester Marja Tuinstra,
 jwo.penningmeester@3ranken.nl Rek.nr. NL33 INGB RK Parochie
0005 5416 18, tnv PKN de Maten Jeugdfonds.
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. Hopelijk vanaf mei weer. Woensdag van
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Vieringen van 28 maart t/m 30 mei 2021
Tot 1e Paasdag zijn er alleen digitale vieringen.
• De viering wordt rechtstreeks uitgezonden via www.3ranken.nl. Onder de oranje balk links zal zondags de knop
u direct naar de YouTube-pagina van de livestream leiden.
• 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.
• Hopelijk is het vanaf Pasen mogelijk dat er (voorlopig beperkt) kerkgangers welkom zijn tijdens de vieringen.
Raadpleeg hiervoor onze website www.3ranken.nl of de digitale weekbrief (aanmelden daarvoor: 
weekbrief@3ranken.nl) Daar vindt u ook de actuele informatie omtrent aanmelden voor bijwonen vieringen.
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, mmv zangers uit Con
Passione
2 april, Goede Vrijdag
15.00 uur, mevr. R. Hofman, Oecumenische Kruisweg
gericht op kinderen en wie erbij wil zijn
19.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv zangers
3 april
(onder voorbehoud) 17.00 uur, mevr. R. Hofman,
Paasmaaltijd met kinderen en (groot)ouders
21.00 uur, Paasnachtviering, mmv zangers uit Con
Passione
!! Vanaf 4 april is aanvangstijd 09.30 uur !!
4 april
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, mmv Pur Sang
11 april
09.30 uur, ds. K.M. van der Plas te Eelde
09.30 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr.
18 april
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
25 april
09.30 uur, mevr. R. Hofman en mevr. M. Litjes, Open
Kring Viering
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd
2 mei
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke

9 mei
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke
09.30 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr.
11.30 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr.
16 mei
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen
23 mei, Pinksteren
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. T. Breuer, Open
Drieklank: 18

Kring Viering, mmv Pur Sang
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de
basisschoolleeftijd
30 mei
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen mmv 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.

