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Van de redactie In dit nummer: 

Dit nummer verschijnt ruim voor 
Pinsteren. Het  feest waarin we 
vieren dat de Heilige Geest de 
discipelen, na Jezus’ kruisdood en 
hemelvaart, in vuur en vlam zette. 
Hen aanzette de blijde boodschap te 
gaan verkondigen. Het ontstaan van 
de beweging die we later kerk zijn 
gaan noemen. 
 
Vandaar dat thema: ‘in beweging 
komen’. Hans Hulst interviewde Arda 
over weer in beweging komen na een 
ernstig ongeluk. En hij interviewde 
Marga over in beweging blijven als je 
alleen verder moet. Willem Olierook 
ging in gesprek met Marieke over het 
Lopend Vuur. En ging het gesprek 
aan met de tennisclub, over hoe een 
club in beweging blijft tijdens corona. 
Van Jennie een mooi verslag van al 
het werk verzet in de tuin van De Drie 
Ranken. 
 
Verder een aantal oproepen om in 
beweging te komen: doe mee met de 
aktie vakantiegeld samen delen, 
wordt donateur van het jeugdwerk.  
 
‘In beweging komen’. Laten we hopen 
dat we langzamerhand ook weer 
vaker elkaar kunnen ontmoeten. Om 
weer in beweging te komen vanuit de 
waakvlam stand waarin corona ons 
heeft gedrukt. Om het vuur van de 
Geest weer aan elkaar te ontsteken 
en aan te wakkeren. Om, zoals op de 
voorplaat verbeeld, weer wat kolen 
op het vuur te gooien.  
 
Goede Pinksteren! 
 
Gert Jan Luiten 

...hijs dan je zeilen  
Meditatie Ad, pag. 3 

 
Pim van harte bedankt! 

Kerkrentmeesters, pag. 4 
 

...zevenhonderd huishoudens 
ontvingen vorig jaar een mooie gift. 

Vakantiegeld Samen Delen, pag. 5 
 

...heel wat denk- en spitwerk. 
De Tuin, pag. 6 

 
Velen lieten weten te zijn geïnspireerd 
of geraakt. 

Lopend Vuur, pag. 7 
 

.“Hallo, ik ben er ook nog!” 
Arda, pag 9 

 
Een gebed zonder einde?  

over het Onze Vader, pag. 10 
 

...drie zones, ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’ 
nieuwe namen voor ruimtes, pag. 11 

 
wees voor elkaar een zonnestraaltje. 

 Marga, pag. 13 
 
niet alleen door te tennissen kom je 
hier aan genoeg beweging 

TV De Maten, pag.15 
 
    

PINKSTEREN 2021: EEN RODE BALLON? 
 
Bij deze Drieklank ontvang je een rode ballon. Zonder adem en zonder lucht 
stelt zo’n ding niet veel voor. Pas als er lucht inkomt wordt het wat. En nog 
feestelijk ook. Blaas de ballon op en bedenk wat jou inspireert en wat jouw 
leven feestelijk maakt. Is het een lied, de liefde, de zon? Zou Pinksteren 
zoiets zijn? Iets, Één, die op honderd wijzen bij je binnenkomt, met je 
meereist en kleur 
aanbrengt in het 
leven?  
 
Zondag 23 mei, 9.30 
uur: meer over 
Pinksteren en rode 
ballonnen! 
 
Ad Wijlhuizen 
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 Een bewogen beweging 

De Drie Ranken ‘op een kier’. 

Alweer bijna een jaar staat van 
maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 
11.30 uur onze kerkdeur ‘op een kier’. 
Wat blijkt het waardevol om juist nu 
als kerk tijd vrij te blijven maken voor 
de mensen om ons heen. Nu zoveel 
contacten niet mogelijk zijn weet men 
zich na een kort bezoekje gezien. Dat 
houdt mensen op de been. Er zijn 
twee tijdsblokken: van 09.30 – 10.15 
uur en van 10.30 – 11.15 uur voor 15 
bezoekers per keer.  
 
Onze kerkdeur blijft voorlopig nog ‘op 
een kier’. Als geloofsgemeenschap 
blijven we gastvrij zijn voor wie wil 
binnen lopen. Zodra de meeste 

beperkingen worden 
opgeheven, zal 
hopelijk 
langzamerhand de 
druif de honneurs 
weer over gaan 
nemen.  

 
Maar of het nu kerkdeur ‘op een kier’ 
is of onze ontmoetingsplek de druif… 
u bent en blijft welkom in De 

Huiskamer. Een warme, veilige plek, 
waar je de krant kunt lezen en waar 
wordt gelachen, geluisterd en 
gerouwd. Kostbare ontmoetingen en 
momenten, waarop we even met 
elkaar mee mogen lopen, als het 
soms niet zo lekker gaat, maar ook 
als je blij bent en dat met een ander 
wilt delen. Onze gastvrouwen en 
gastheren uit het pastoraat/diaconaat 
maar ook straks weer de mensen van 
de druif….wat boffen we als 
geloofsgemeenschap met deze 
vrijwilligers die altijd maar weer 
klaarstaan met een vriendelijk woord 
en een ‘bakkie troost’. De Huiskamer 
in De Drie Ranken, een plek waar je 
even thuis mag zijn.  
 
Contact:  opeenkier@3ranken.nl  
 541 28 24.  
 
Weet dat je welkom bent. 
 
Anneke Sijtsma 

Pinksteren, zo wordt gezegd, betekent het begin van een 
beweging. De beweging kerk. De Geest, waaruit Jezus 
leefde, neemt bezit van zijn volgelingen en zet ze in 
beweging. Zij vormen van nu af aan zijn lichaam en 
daarmee zijn aanwezigheid op aarde. Dat is het verhaal. 
Én het ideaal. Wat daarvoor nodig is, is dat wij ons 
openstellen voor de Geest als gave. Het belangrijkste in 
ons leven is namelijk niet wat wij presteren, maar wat ons 
gegeven wordt. Zo is er een geschenk dat naar en om 
ieder van ons vraagt. Het geschenk van de geest: de gift 
van geloof, hoop en liefde. Dat veronderstelt de 
bereidheid tot openheid en ontvangen. Om je te láten 

raken en je zó van je stuk te laten brengen dat je je laat 
meenemen. Niet kritiekloos, als een kip zonder kop, maar 
omdat je bewogen raakt. Bewogen om elkaar, om de 
toekomst van de wereld en wat daarin kwetsbaar is en 
mooi en om bewaring vraagt. Dáár ontstaat kerk. Kerk als 
een bewogen beweging van gewone mensen met 
verschillende gaven en kwaliteiten. Gedreven door de 
wind uit de hoge. De geest van Jezus. Pinksteren. Hijs 
dan je zeilen in stilte, wacht, en vang de wind. En je komt 
in beweging. Kerk! 
 
Ad Wijlhuizen 
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 Kerkrentmeesters  

Digitaal collecteren 
In de vorige Drieklank 
maakten wij u attent op de 
mogelijkheid om met de 
Appostel App uw collecte-
bijdragen te doen. Door 
het gebruik van deze app 
besparen we kosten en 
tijd. Een aantal mensen 
gebruikt de app inmiddels 
en daar zijn we heel blij mee! Maar we snappen ook dat 
er mensen zijn die wel willen, maar het lastig vinden en 
wat meer uitleg hierover willen. Dat kan!  
 
Als u graag telefonische hulp wilt om de app te 
installeren en te gebruiken bel dan met Hendrie Kroes, 
 06-22229221. Vindt u persoonlijke hulp prettiger (dat 
kan bij u thuis of tijdens ‘op een kier’ in De Drie 
Ranken), dan staan Dorie Mol en Herm Wind klaar om u 
te helpen. Om een afspraak te maken, kunt u mailen 
naar  doriemol54@gmail.com of  
 herm.wind@gmail.com. Wij hopen dat hun hulp gaat 
zorgen voor meer Appostelgebruikers! 
Voorlopig blijven alle andere mogelijkheden om uw 
collectebijdragen te doen nog beschikbaar. Voor 
informatie daarover verwijzen we naar onze website 
www.3ranken.nl of de voorgaande Drieklank. Hebt u 
hierover andere vragen, een mail naar  
 kerkrentmeesters@3ranken.nl kan natuurlijk ook. 
 

Pim IJff - Drieklank 
Na 13 jaar lang de financiën te hebben behartigd van  
Drieklank, heeft Pim IJff aangegeven hier mee te willen 
stoppen. De financiële administratie van Drieklank is 
inmiddels ondergebracht bij de Wijkkas en van hieruit is 
Jan Kuiper de financieel beheerder. Alle inkomsten en 
uitgaven van Drieklank worden binnen de Wijkkas apart 
beheerd. 
 
Pim van harte bedankt voor zoveel jaren inzet! 
 

Giften 
De Drie Ranken ontvangt regelmatig giften die via de 
wijkkas binnenkomen. We willen u graag op de hoogte 
brengen van de ontvangen giften tot begin april 2021. 
Wijkkas: fam. H. € 50,- fam. R. € 200,- fam. D. € 25,- fam. 
H. € 100,- fam. B. € 50,- fam. S. € 100,- fam. H. € 100,- 
fam. B. € 50,- fam. B. € 25,- fam. R. € 250,- fam. H. € 50,- 
NN € 600,- mw. E . 2x € 50,- fam. H. € 50,- fam. H. € 50,- 
50jr. huwelijk € 100,- 50jr. huwelijk € 50,-. Open Deur: € 
13,20 en € 10,-. Erven mw. B € 500,- erven mw. P € 100,
-. Diversen: maandelijkse gift € 65,-  bloemendienst € 
150,-  50jr. huwelijk fam. L. € 100,- (voor bloemen in de 
kerk), bloemendienst € 300,- Drieklank € 25,-  
Verder zijn er legaten ontvangen: voor het wijkpastoraat 
€ 1000,- en € 750,- en voor de wijkkas € 1000,-. 
 
Hartelijk bedankt voor iedere gift! 
 

Financieel overzicht Vernieuwbouw  
Zoals u heeft kunnen zien op de beelden van de online 
diensten of bij een bezoek aan de kerk, wordt er nog 
volop gewerkt in en om onze vernieuwde kerk. Het 
plafond is net weer behandeld, benamingen en 
bewegwijzering worden aangebracht, de tuin en de 
bestrating zijn aangelegd. Allerlei zaken worden nog 
afgehandeld of kunnen nu pas worden opgepakt.    

Regelmatig kwam het verzoek om informatie over de 
financiële stand van zaken rond de vernieuwbouw. Wij 
hebben een overzicht opgesteld van de door u gedane 
bijdragen: waaraan het geld is uitgegeven of nog zal 
worden besteed.  
 

Inkomsten 
Van 1 januari 2018 - 31 maart 2021 
Ontvangen van kerkleden  € 73.055 
Ontvangen van diverse kerkacties          € 39.441 
zoals de talentenveiling   
Totaal            € 112.496  A 
 

Uitgaven 
Van 1 januari 2019 - 31 maart 2021       € 119.560 B  
Raming nog te betalen na 31 maart 2021  € 30.000 C 
Totaal            € 149.560 
Tekort op de inrichtingsbegroting  B + C - A € 37.064 
 

Het tekort kan worden opgevangen door bijdragen uit het 
vermogen van de wijkkas. Wij hopen met bovenstaande 
aan de wens om informatie te hebben voldaan. 
 

Financieel resultaat 2020  
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we afgelopen 
jaar met een eindresultaat van € 26.365,- positief hebben 
kunnen afsluiten, dit in tegenstelling tot eerdere 
berichten!  
 

Opbrengsten en baten 
Opbrengsten verhuur, buffet en wijkkas  € 34.603 
Opbrengsten uit stichting/kassen en fondsen € 5.100 
Opbrengsten levend geld € 287.899 
Totaal € 327.602 
 

Uitgaven en kosten 
Kosten kerkelijke gebouwen € 30.722 
Pastoraat en beheer, salarissen en vergoedingen  € 212.068 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  € 53.712 
Kosten beheer, administratie en archief € 4.735 
Totaal € 301.237 
Positief resultaat € 26.365 
 

De opbrengsten uit verhuur en buffet zijn € 14.000 lager 
dan begroot, logisch want Covid-19 is nog steeds in ons 
midden en er was dus bijna geen verhuur.  
De opbrengsten Kerkbalans, collectes en giften zijn 
echter € 6.000 hoger dan begroot, wat door u allen 
gerealiseerd is in dit bijzondere jaar, fantastisch!  
 
De lasten van het gebouw zijn € 7.000 hoger uitgevallen 
door een aantal eenmalige extra uitgaven voor het 
gebouw. Het pastoraat valt € 39.000 lager uit dan 
begroot, dat heeft twee oorzaken namelijk een eenmalige 
uitkering vanwege een ongeval van een predikant en een 
niet begrote doorbelasting salariskosten aan de centrale 
diaconie van een andere predikant. Als laatste nog de 
vermelding dat de doorbelasting van centraal PGA is 
verlaagd met € 19.000. Er zijn koerswinsten gemaakt op 
het vermogen, welke gedeeltelijk verrekend zijn met deze 
doorbelasting. Deze koerswinst is natuurlijk niet begroot, 
maar wel mooi.   
 
De begroting van 2020 was geraamd op € 15.000 
negatief, maar door een aantal eenmalige meevallers is 
het definitieve resultaat van 2020 dus  € 26.000 positief!  
Hebt u vragen over de jaarcijfers over 2020 of over het 
financiële overzicht van de vernieuwbouw? Dan kunt u 
contact opnemen met Hendrie Kroes of Peter Hoffer via  
 kerkrentmeesters@3ranken.nl 
 
De Kerkrentmeesters 
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 Vakantiegeld Samen Delen, doet u weer mee? 

Vorig jaar hebben 
zevenhonderd 
huishoudens in de 
gemeente Apeldoorn 
een mooie gift 
ontvangen via 
Vakantiegeld Samen 
Delen.  
 
Dat waren 100 huishoudens meer dan het jaar ervoor. 
Dat was mogelijk dankzij uw giften (een recordbedrag 
van 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers. En 
natuurlijk ook dankzij het vertrouwen van de aanvragers. 
Was het juist de coronacrisis die extra solidariteit heeft 
losgemaakt?  
 
De vanzelfsprekendheid om een of meerdere keren per 
jaar met vakantie te gaan, soms naar verre oorden, is er 
niet meer vanwege de coronapandemie. Voor de mensen 
die vakantiegeld ontvangen uit deze actie is op vakantie 
gaan al veel langer niet vanzelfsprekend. Simpelweg 
omdat er geen geld voor is. Een dagje weg of eenvoudig 
kamperen in de buurt, dat is al heel mooi. Andere dingen 
gaan voor: een wasmachine, kleding, schoolspullen, een 
laptop… 
 
De groeiende kloof tussen rijk en arm in onze 
samenleving kunnen we met deze actie vanuit de kerken 
niet dichten. Wel kunnen we een belangrijk gebaar 
maken. Want geloven in delen schept verbondenheid 
tussen mensen met een volle en een krappe 
portemonnee. Mensen weten zich gezien. Daar gaat het 
om.  
 
Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld Samen Delen voor 
de tiende keer gehouden. Ook onze kerk doet mee, 
samen met meer dan 25 andere kerken. Dit jaar doen 
Beekbergen en Loenen ook mee, net als Apeldoorn, 
Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo 

en Hoog Soeren.  
 
13 april is de actie van start gegaan: het is mogelijk om 
een aanvraag in te dienen en de folder van de actie is 
beschikbaar. Alle informatie staat ook op de website.  
Schroom niet om voor uzelf aan te vragen of anderen te 
wijzen op deze actie. We gaan heel zorgvuldig om met 
privacy. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni 
aanstaande. 
 
Giften kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de 
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. U kunt ook geld geven via 
een QR-code (zie hieronder). Dat maakt geven nog 
gemakkelijker! Zie ook de website: 
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

 
Een hartelijke groet namens de werkgroep 
Sjors Pol / Ilonka Noort 
  06-2234 9787 / 06-2270 1611 
 zuidoost@vsdapeldoorn.nl 

Wat kijken velen ernaar uit om, zodra het weer 
mogelijk is, te gaan genieten van een dagje uit of een 
vakantieweek. Even weg uit je vertrouwde omgeving 
doet ieder mens goed. Helaas is dit niet voor 
iedereen mogelijk omdat de financiën niet toereikend 
zijn. 
 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn 
heeft ook dit jaar weer een budget beschikbaar gesteld 
om mensen - al of niet kerkelijk aangesloten - die daar 
behoefte aan hebben, een financiële tegemoetkoming te 
geven voor vakantiemogelijkheden, een dagje uit, etc. 
 
Het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk Nederland 
organiseert, naar men hoopt  weer per juni, in diverse 
categorieën vakantieweken voor ouderen en dat op 
diverse locaties. Daar zijn vrijwilligers aanwezig voor de 
nodige hulp en ondersteuning om ook overdag te kunnen 
gaan genieten of erop uit te trekken. Er zijn veel 
mogelijkheden; een gids is ter inzage beschikbaar, vraag 
ernaar!! Ook hiervoor kan een financiële bijdrage 
aangevraagd worden. 
 
DUS: wilt u heel graag er even tussen uit maar hebt u 

daar wat financiële ondersteuning voor nodig, schroom 
dan niet om dat aan te vragen, het budget is er!!! 
Wilt u info hierover of even een persoonlijk gesprekje, 
alles is mogelijk.! 
 
Laat het weten; bel Lidy Bomhof:  5412647 of mail:  
 lidybomhof@hotmail.com  

Zodra het weer kan: ‘er weer even tussen uit’. 
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 De tuin van De Drie Ranken 

De afgelopen weken is het terrein rondom De Drie 
Ranken omgetoverd tot een mooie tuin. Daar is heel 
wat denk- en spitwerk aan voorafgegaan. 
 
Ontwerp en uitvoering 
Over het ontwerp van de voortuin ‒ inmiddels officieel De 
Tuin genoemd ‒ is goed nagedacht, want het moest niet 
zomaar een tuin worden. Het plan was om er een 
gemeenschapstuin van te maken voor de hele wijk. De 
‘denktank’ die de indeling en beplanting heeft bedacht, 
bestond uit landschapsontwerper Eelco Koppelaar, 
adviseur ruimtelijke kwaliteit en functionele inrichting Ed 
van Gent en plantenliefhebber Jennie Schut.  
 
De bedachte plannen moesten vervolgens ook ten uitvoer 
worden gebracht. Op 17, 18 en 19 maart heeft een grote 
groep vrijwilligers hard gewerkt om alles te realiseren. 
Diverse bomen, 250 groene struiken (laurierkers) en 
honderden vaste planten, aangeleverd door kwekerij 
Menkveld, gingen de grond in. Op 17 maart, de nationale 
boomfeestdag, kwam wethouder Wim Willems officieel de 
eerste boom planten. De gemeente Apeldoorn heeft 
namelijk een subsidie toegekend voor dit project, omdat 
de tuin zorgt voor sociale verbinding in de wijk. De 
Stichting Huis van Ontmoeting heeft gezorgd voor deze 
succesvolle subsidieaanvraag. 

Beplanting 
Het moet allemaal nog tot leven komen, maar in juni zal 
het ontwerp van de tuin goed te zien zijn. Het wordt op 
z’n Engels een ‘community garden’. Dat wil zeggen, een 
vrij toegankelijke tuin waarin mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, maar waar ook samen in gewerkt kan 
worden. Bijvoorbeeld door wijkbewoners die in een flat 
wonen en die het leuk vinden om hier maandelijks een 
paar uur aan tuinonderhoud te doen. 

In de tuin zijn kruiden geplant, waar onze kookgroep 
gebruik van kan maken. Onze actieve bloemengroep kan 
gedurende het hele jaar verschillende struiken, bloemen 
en grassen gebruiken voor de bloemstukken in de kerk. 
De beplanting is droogtebestendig en trekt diverse 
insecten aan, waardoor de biodiversiteit wordt bevorderd. 
 
Ook bij de ingang aan het Violierenplein zijn plantvakken 
gekomen. Deze heeft de gemeente Apeldoorn voor ons 
gevuld met taxus, seringen en krentenboompjes. 
 
In september zullen we nog een actie organiseren om te 
zorgen dat er in het vroege voorjaar al wat kleur in de tuin 
zichtbaar is, bijvoorbeeld door bollen te planten. Nu staan 
er al tulpen in, die door gemeenteleden zijn geschonken. 
 
Ruimte voor fietsen en bankjes 
De aangebrachte verharding in De Tuin bestaat uit 
Achterhoeks Padvast, dat is een waterdoorlatende 
halfverharding, die milieuvriendelijk is. Op het terrein 
moesten ook 170 fietsen gestald kunnen worden. 
Daarvoor zijn op diverse plekken in de tuin de oude 
fietsenrekken herplaatst om kosten te besparen. In de 
toekomst hopen we fondsen te werven voor mooie 
nieuwe fietsbeugels. 
 

Vlak bij de ingang is een lange bank gesitueerd, waar je 
buiten in het zonnetje kunt zitten. Op termijn hopen we 
nog twee banken aan de kant van het Violierenplein te 
kunnen plaatsen. 
 
Jennie Schut 
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Op 4 maart j.l. was in Apeldoorn de Lopend Vuur 
Wake op het Marktplein. Ik vroeg aan Marieke 
Ekenhorst, een van de organisatoren, om over dit 
initiatief wat vragen te beantwoorden. 
 
Wil je iets over jezelf vertellen? 
De afgelopen twee jaar heb ik in Spanje gewoond, maar 
inmiddels woon en werk ik weer in Nederland. Tijdens 
mijn bachelor ‘Sociale geografie en planologie’ raakte ik 
al geïnteresseerd in thema's rondom migratie. Ik heb een 
documentaire gemaakt over migratie vanuit de Filipijnen. 
Tijdens mijn master ‘Migratiestudies’ maakte ik een korte 
documentaire over Europees grensgebied Melilla, 
een Spaanse enclave in Marokko.  

Wat was de aanleiding voor ‘Lopend Vuur’? 
De schrijnende situaties aan Europese grenzen, waar 
mensen verkleumen van de kou en al jarenlang aan hun 
lot worden overgelaten. De humanitaire ramp die zich 
voltrekt is een gevolg van politieke keuzes en jarenlang 
actief Nederlands en Europees beleid. ‘Lopend Vuur’ 
wilde in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer aandacht vragen voor deze problemen en de 
politiek oproepen tot actie. Actiepunten voor politici zijn 
onder andere de Griekse kampen evacueren, pushbacks 
en verdrinking stoppen, zorgen voor een ruimhartig 
Nederlands asielbeleid en veilige vlucht- en 
migratieroutes regelen. 
 

Hoe zit het concept in elkaar? 
Overal in het land werden wakes en tochten 
georganiseerd voor een humaan migratie- en asielbeleid. 
Uiteindelijk gingen er 4 tochten richting Den Haag, die op 
16 en 17 maart allemaal samenkwamen bij het 
Binnenhof. Op meer dan 70 plekken in het land, vanuit 
Groningen tot Limburg, is er op deze manier aandacht 
gevraagd voor de situatie van migranten en asielzoekers. 
Iedereen kon meedoen en er werden ook flyers 
uitgedeeld met een stemwijzer voor een humaan 
migratiebeleid. We werden uitgenodigd om met mensen 
in gesprek te gaan, om zo meer bewustwording te 
creëren en te laten zien dat er wel degelijk draagvlak is 
voor humaan beleid. In Apeldoorn organiseerden 
Gertrudeke van der Maas (diaconaal predikant PKN-
Apeldoorn) en ik samen een wake op het Marktplein. 
 
Wat verwachtten de organisatoren ervan? 
Het doel van deze actie was meer bewustwording 
creëren en de politiek oproepen tot actie. In de aanloop 
naar de verkiezingen hebben we zoveel mogelijk mensen 
geprobeerd bewust te maken van het belang van hun 
stem: stem op 17 maart voor een humaan migratiebeleid! 
Ook nu, na afloop van de verkiezingen blijft de 
organisatie actief om bij de politiek aan te dringen op 
actie en een verandering in beleidskeuzes. 
 
Hoe zijn de reacties? 
Heel goed! Veel mensen in Apeldoorn lieten weten te zijn 
geïnspireerd of geraakt, zowel de aanwezigen bij de 
wake op het Marktplein als de mensen die thuis via een 
Facebook-livestream meeluisterden. Het is 
hartverwarmend om te zien dat er overal in Nederland 
actie wordt gevoerd en mensen samenkomen om zo hun 
stem te laten horen.    
 
Wat wil je nog kwijt aan de lezers van Drieklank? 
Wil je meer weten over deze actie? Of zou je zelf actief 
willen worden? Laat het me vooral weten en wie weet 
kunnen we samen iets organiseren. Stuur gerust een 
mailtje naar  m.ekenhorst@gmail.com. Laten we 
samen het vuurtje warm houden. 
 
Willem Olierook 

‘Lopend Vuur’ is het ultieme ‘in beweging komen’ 
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Tot drie jaar geleden was zij verloskundige in het 
Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Zij deed het met liefde 
en veel enthousiasme. Misschien wel het mooiste vak 
dat er bestaat, zoals ze zelf zegt. “Behulpzaam zijn bij 
de geboorte van nieuw leven.” Ten gevolge van een 
ernstig ongeval, kan zij dit vak niet meer uitoefenen. 
Natuurlijk vindt zij dit jammer, maar gebroken is zij 
beslist niet. Zij is positief ingesteld en straalt van 
levenslust. Arda van Wee: een toonbeeld van kracht 
zoals de mensen die haar kennen, haar typeren.  
 
Arda van Wee woont in Klarenbeek. Samen met Arnold. 
Zij hebben drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen. 
Aan de wand hangen de portretten waarnaar zij tijdens 
ons gesprek  graag verwijst. ”Zij kunnen het gelukkig 
goed met elkaar vinden”, zegt ze. “Daar heb ik veel aan, 
zeker toen ik zwaar gewond raakte en mijn leven in één 
klap totaal veranderde.” Fietsend op een voorrangsweg 
werd zij aangereden door een automobilist die haar 
volledig over het hoofd had gezien. Aan het ongeluk zelf 
heeft zij geen herinneringen. Vaag heeft zij er weet van 
dat er iemand bij haar bleef toen ze op de grond lag. Van 

wat haar was overkomen, had zij geen besef. Laat staan 
dat er iets van de ernst van de situatie tot haar 
doordrong. Dat besef kwam pas een paar dagen later 
toen ze op de IC lag en al ettelijke keren geopereerd 
was. Bijna alle botten en ribben die een mens kan 

breken, waren gebroken. Ze had een miltfractuur en ten 
gevolge van al deze verwondingen kreeg zij ook nog een 
herseninfarct. Zo raakte zij linkszijdig verlamd.  
 
Toen zij eenmaal wist hoe ernstig haar toestand was, 
heeft zij zich geen moment wanhopig gevoeld of gedacht: 
hoe kom ik hier ooit nog uit! Zij was van het begin af aan 
strijdvaardig, vol goede moed en altijd optimistisch van 
aard. Natuurlijk is het afschuwelijk zo hulpbehoevend te 
zijn dat je met een lift uit je bed getild moet worden. Je 
bent je zelfstandigheid kwijt geraakt. Maar zij had een 
enorm sterke wil deze zelfstandigheid terug te winnen. 
Toen de fysiotherapie eenmaal van start ging, was zij 
nauwelijks te remmen. Ze zou veel meer willen doen dan 
zij mocht. Ze herinnert zich nog dat euforische gevoel 
toen zij in de brug voorzichtig een paar loopbewegingen 
mocht maken. Zij kwam toen letterlijk voor het eerst weer 
in beweging. Voor haar een geweldige overwinning en 
een bevestiging van haar vertrouwen dat er voor haar 
nog veel meer mogelijk zou zijn.  
 
In dit vertrouwen is zij niet beschaamd. Dankzij 
intensieve fysiotherapie in het revalidatiecentrum 
Klimmendaal, maar vooral door haar eigen wilskracht om 
alles voor haar herstel te doen wat er maar mogelijk is, 
kan zij zich nu - drie jaar later - weer redelijk goed zelf 
redden. Maar de verlamming blijft waardoor zij minder 
goed kan lopen en fietsen. Helaas kan zij niet op de 
kleinkinderen passen, bang als zij is de kleinsten bij het 
dragen uit haar armen te laten vallen vanwege haar 
verminderde spierkracht. Zo zijn er steeds momenten dat 
zij met haar beperkingen geconfronteerd wordt. Als zij 
mensen tegenkomt, merkt Arda dat zij dan vaak vooral 
naar haar been kijken. Het voelt alsof zij samenvalt met 
haar handicap! “Hallo, ik ben er ook nog!”, is dan haar 
reactie.  
 
Terugkijkend naar wie en wat haar geholpen heeft weer 
in beweging te komen, noemt zij in de eerste plaats 
Arnold, de kinderen en kleinkinderen. Zij waren toch de 
meest nabije cirkel om haar heen. Maar daarnaast noemt 
zij alle blijken van medeleven van vrienden en bekenden. 
Wat haar vooral ook veel goed gedaan heeft, is de 
warme betrokkenheid die zij ervaren heeft van de leden 
van het koor Pur Sang. Dat gaf haar het weldadige 
gevoel dat zij er niet alleen voor stond maar dat zij 
gedragen werd door een diepe verbondenheid met een 
groep bijzonder lieve en trouwe mensen. Met elkaar 
zingen is heerlijk, maar het mooiste is te ervaren dat je 
ten allen tijde er voor elkaar bent. Toen zij voor het eerst 
weer lopend achter de rollator bij een repetitie van Pur 
Sang verscheen, ging er een luid applaus op en werd er 
haar lievelingslied gezongen: Bless the Lord my soul and 
bless Gods Holy Name. Een kippenvel moment om nooit 
te vergeten. Bij het revalidatieproces heeft zij ook een 
enorme kracht ervaren uit het kruisje dat Ad Wijlhuizen 
op een gegeven moment op haar voorhoofd tekende. 
Teken van de beschermende nabijheid van God. Vroeger 
toen zij klein was, tekende haar vader dat voor het slapen 
gaan op haar voorhoofd. Zo voelde zij net als toen de 
beschermende nabijheid van God die dag en nacht met 
je meegaat.  
 
“Ik kan niet alles meer als vroeger, maar ik ben een rijk 
en gezegend mens.” 
 
   Hans Hulst    

Arda van Wee: ik kan weer veel meer dan voor mogelijk werd gehouden. 
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Vanwege alle corona maatregelen lukt het VONC niet 
om een volwaardig programma aan te bieden. 
Activiteiten zijn lastig te plannen en blijken vaak op 
het laatste moment toch afgelast te moeten worden. 
Daarom geen programma in deze Drieklank maar het 
advies om de website, weekbrief, Facebook en 
andere media in de gaten te houden, want zodra het 
kan zullen we weer activiteiten opstarten. We zullen 
die dan ad-hoc inplannen en u daarover informeren. 
We hopen elkaar weer snel te treffen in De Drie 
Ranken. 

Nog even niet Samen Eten 
Wat had de kookgroep het 
leuk gevonden om het nieuwe 
meubilair in De Huiskamer van 
De Drie Ranken voor het eerst 
te mogen gebruiken voor haar 
gasten. De high tea was daar 
een perfecte gelegenheid voor 
geweest, maar helaas kunnen 
we ons enthousiasme nog 
even niet laten zien. 

 
Nieuwe planning in september 
Als naar verwachting aan het eind van de zomer de 
lockdownmaatregelen niet meer van kracht zijn, willen we 
zo snel mogelijk weer starten. In de septemberuitgave 
van Drieklank hopen we de data voor een nieuw seizoen 
Samen Eten te kunnen doorgeven. 
Tot die tijd: blijf gezond en heb nog even geduld, er is 
licht aan het eind van de tunnel! 
 
Met vriendelijke groet, Jennie Schut 

Een gebed zonder einde?  
Het ‘Onze Vader’ door de zomer heen. 
 
Vanaf zondag 18 juli staan we stil bij de afzonderlijke 
beden van het Onze Vader. Dit joodse gebed, heeft al 
twee duizend jaar een vaste plaats in de liturgie van kerk 
en huiskamer. Velen groeiden ermee op, en kennen het 
uit het hoofd (‘by  heart’). Het is een gebed dat ons 
allemaal zal overleven en nieuwe generaties zal 
verwelkomen. Het staat voor ze klaar als een gebed 
zonder einde. Deze zomer staan we er nadrukkelijk bij stil 
in De Drie Ranken. Op het moment van schrijven, is het 
nog niet zeker of de twee gastvoorgangers in augustus 
mee kunnen doen. Is dat niet het geval, dan breiden we 
de periode iets uit zodat we toch aan het geheel een 
plaats kunnen geven.  
 
Ad Wijlhuizen 

Activiteitenkalender Eredienst 

Doe mee met Wereldvluchtelingendag op 20 juni 
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Na een proces van een aantal weken heeft de kleine 
Kerkenraad een besluit genomen voor de nieuwe 
namen van alle ruimtes in De Drie Ranken. Hoe is het 
proces verlopen, welke overwegingen voor de keuzes 
speelden een rol en wat zijn de namen geworden? 
Genoeg vragen om te beantwoorden. 
 
Het proces 
In februari deed de kleine Kerkenraad een oproep om 
namen te bedenken voor de ruimtes in De Drie Ranken 
die nog geen naam hadden. Dit zou een mooi sluitstuk 
zijn voor het hele vernieuwbouwproces. De namen 
moesten wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals een 
duidelijke verbinding met de functie van de ruimte, zo 
mogelijk een relatie met een Bijbelse context en niet in de 
laatste plaats moesten de namen aansprekend zijn voor 
mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. 
 
Dit was zeker geen eenvoudige oproep. Toch is er een 
tiental inzendingen binnengekomen. De ideeën waren 
grofweg in twee categorieën te verdelen: enerzijds 
namen van bomen en struiken uit de Bijbel, anderzijds 
meer algemene namen met een dieperliggende 
betekenis. Bovendien waren er inzendingen met niet 
alleen namen voor de vijf gevraagde ruimtes, maar voor 
alle ruimtes. Ook kwam het verzoek om de patio vooral 
geen ‘claustrum’ te noemen, maar een andere naam te 
geven. Het Latijnse woord ‘claustrum’ is ooit door de 
architect bedacht en verwijst naar de kloostertuin van 
vroeger. Dit verzoek heeft de kleine Kerkenraad 
gehonoreerd, want dit woord wordt door veel leden ‒ en 
zeker ook door niet-leden ‒ niet direct begrepen en doet 
geen recht aan de moderne wijkgemeente die we willen 
zijn. 
 
De keuze van de kleine Kerkenraad 
Met al deze suggesties is een jury, bestaande uit enkele 
leden van de kleine Kerkenraad, aan de slag gegaan. 
Allereerst werd gekeken of namen van bomen en planten 
geschikt waren voor de ruimtes. De conclusie was om 
hier niet voor te kiezen, vanwege de sfeer die hiermee 
zou worden opgeroepen. Of, zoals een van de indieners 
het verwoordde: ‘Ook in veel verpleeg- en 
verzorgingshuizen wordt deze methodiek gebruikt. Willen 
wij dat ook uitstralen als geloofsgemeenschap?’ Daarom 
heeft de jury vooral gekeken naar de meer algemene 
namen en daaruit een keuze gemaakt.  
 
De gekozen namen zijn kort en krachtig en geven het 
gebruik van de verschillende ruimtes goed weer. Soms is 
ervoor gekozen een ingediende naam voor een andere 
ruimte te reserveren. Het idee om alle ruimtes een naam 
te geven, heeft de jury overgenomen. Geïnspireerd door 
de aangeleverde namen heeft de jury zelf voorstellen 
gedaan voor de overige ruimtes. Ook de patio heeft een 
andere naam gekregen. Alleen de technische ruimtes, 
zoals de keuken en de beheerdersruimte, krijgen geen 
andere benaming. 
 
Verdeling in drie kleurzones 
De ruimtes in De Drie Ranken heeft de kleine Kerkenraad 
ingedeeld in drie zones, ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’, een 
verwijzing naar de betekenis van het raam van de kerk, 
symbool van onze geloofsgemeenschap. Deze indeling is 
niet alleen gericht op het gebruik, maar ook op de 
praktische indeling van het gebouw. Elke zone heeft een 
eigen kleur gekregen: paars staat voor geloof, zichtbaar 
in het kruis van het raam, groen staat voor hoop, 

zichtbaar in het anker van het raam en rood staat voor 
liefde, zichtbaar in het hart van het raam. 
 
De paarse zone 
De ruimtes van de paarse zone krijgen de volgende 
nieuwe namen: 
1. De kerkzaal houdt de naam De Kerkzaal. Deze ruimte 

vormt het hart van het gebouw en de functie moet niet 
worden verhuld met een symbolische naam. De naam 
blijft dus De Kerkzaal. 

2. De linkervergaderzaal zal De Belofte heten. Deze 
naam is toekomstgericht, een hoopvolle openheid 
naar wat komt en naar een positieve, onderlinge 
verbondenheid. 

3. De patio zal De Hof gaan heten. Dit is niet alleen een 
Bijbelse verwijzing naar de Hof van Eden, maar ook 
naar een hofje in de stad, vaak een oase van rust. In 
De Hof zijn de elementen van ons bestaan aanwezig: 
water, aarde en vuur. 

4. De rechtervergaderzaal heet De Bron. Deze zaal kijkt 
uit op De Hof waar de Bron zichtbaar is, van waaruit 
wij leven en van waaruit ideeën ontstaan. 

5. De stilteruimte is tevens consistorie en kan met een 
schuifdeur in twee ruimtes worden verdeeld. De 

consistorie heet straks De Bezinning en de 
stilteruimte De Stilte. 

6. De pastoreskamer vlak bij de ingang aan de 
Eglantierlaan krijgt de naam De Aandacht. Hier is 
ruimte voor aandacht voor elkaar, of aandacht voor 
studie. 

7. De tuin aan de Eglantierlaan zal De Tuin worden 
genoemd. Ook hier geen ruimte voor misverstand. De 
naam verwijst bovendien niet alleen naar het paradijs, 
maar ook naar de tuin van de opstanding. Voor 
iedereen toegankelijk! 

 

De nieuwe namen voor de ruimtes in De Drie Ranken zijn bekend 
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De groene zone 
De twee jeugdruimtes behoren tot de groene zone, de 
zone van de hoop. Deze ruimtes krijgen de volgende 
namen: 
8. De kleine jeugdruimte zal De Droom gaan heten. 

Kleine kinderen hebben het leven nog voor zich, alles 
kan nog, alles mag nog. Deze vrijheid wordt gevoeld 
in dromen. 

9. De grote jeugdruimte zal De Belofte heten. De kleine 
Kerkenraad motiveert deze naam als volgt: ‘De jeugd 
die hier aanwezig is, heeft bewust gekozen om 
betrokken te zijn. We mogen hopen dat zij de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap (mede) vorm 
gaan geven.’ 

 
De rode zone 
Tot de rode zone, de zone van de liefde, behoren de 
grote hal en de ontmoetingsruimte. Zij krijgen de 
volgende namen: 
10.De ontmoetingsruimte wordt De Huiskamer 

genoemd. Een huiskamer veronderstelt gezelligheid, 
ruimte voor gesprek en samenzijn. De warmte die 
deze naam uitstraalt, doet recht aan de ruimte. Ook 
niet-leden die deze ruimte willen huren, hebben 
waarschijnlijk een andere verwachting bij het woord 
‘huiskamer’ dan bij het woord ‘ontmoetingsruimte’. 

11.De grote hal zal dan De Ontmoeting gaan heten. De 
hal is immers een echte ontmoetingsruimte: al het 
menselijk verkeer tussen ruimtes kruist elkaar hier en 
na de vieringen is dit dé ruimte waar we elkaar 
ontmoeten. 

 
De belettering 
Nu is het zaak dat deze namen in mooie letters naast de 
ruimtes worden weergegeven. De opdracht voor de 
belettering is gegeven aan Paul Overbeek van het bedrijf 
OOG architectuur uit Utrecht. Hij heeft ook de belettering 
van de naam De Drie Ranken op de buitengevel 
gemaakt. In een volgende editie van Drieklank zullen we 
hier meer over vertellen. 
 
Thijs Vernieuwkerk op zoek naar de namen 
In een leuk filmpje van De Kerk Draait Door loopt Thijs 
Vernieuwkerk nieuwsgierig door het gebouw, op zoek 
naar de ruimte die De Ontmoeting zal gaan heten. Zo 
leidt hij ons rond in de kerk. Nu wij nog niet met z’n allen 
de kerk in mogen, is dit een mooie manier om te zien 
welke ruimte welke naam krijgt. Een link naar het filmpje 
is te vinden op de website, onder www.3ranken.nl/
vernieuwbouw. 
 
Willem Olierook en Karen van Lente

Elk jaar krijgen onze donateurs een brief met de 
vraag of zij het jeugdwerk willen ondersteunen. Wij 
vinden het fijn dat er mensen zijn die ons werk een 
warm hart toedragen. Het zou nog mooier zijn als er 
nog meer mensen ons financieel steunen. Daarom 
willen we hierbij ook u vragen donateur te worden.  
 
In onze geloofsgemeenschap zijn er veel activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Daar zijn we erg blij mee. We 
genieten van de jeugdruimtes in ons nieuwe kerkgebouw. 
Zo is er voor kinderen op zondag oppas, Kinderdienst en 
LichtBoot, voor jongeren Next Step en Connect@. 
Daarnaast is er de MUF, JongLeren (catechese voor 
groep 7 en 8 en de middelbare schoolleeftijd), 17+ 
ontmoeting en verdieping, jeugddiaconie en de Taizéreis.  

Ook hebben we een mooi Kerk & School programma 
(PCBO), waardoor honderden kinderen per jaar naar De 
Drie Ranken komen. Een aantal activiteiten konden ook 
dit jaar helaas niet doorgaan door de nog voortdurende 
Corona crisis. Waar dat kon hebben we digitaal 
activiteiten ondernomen met de jeugd. We hopen dat we 
voor de zomer nog een aantal keren met de jongeren 
kunnen samen komen en dat we na de zomer alle 
activiteiten weer kunnen hervatten. We verheugen ons al 
op de feestelijke opening van De Drie Ranken.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL33 
INGB 0005 5416 18, t.n.v. SOW Jeugdfonds, o.v.v. 
donatie 2021. Namens alle kinderen en jongeren 
bedanken we u voor uw bijdrage.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Joop van Doeselaar,  jwo@3ranken.nl,  
 055 - 542 1904. 

Namen - vervolg Wordt donateur van het Jeugdwerk! 
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Die morgen in maart dat Marga van Ast en ik elkaar 
spreken, zitten we aan de lange tafel in de uitbouw 
van haar woning. Aan de muur achter de tafel hangt 
een schilderij van een veelkleurig bont gezelschap 
dat in een uitgelaten stemming het glas heft. Ze 
kwamen het ooit eens tegen in de kunstuitleen. In de 
loop van de jaren dat het bij hen in de kamer hing, 
werd het hen zo eigen dat zij besloten het te kopen. 
Het was  alsof het hun eigen levensvreugde was die 
van het schilderij afspatte. Leven dat vol overgave 
gevierd mag worden.  
 
Marga van Ast groeide op in een eenvoudig rooms 
katholiek gezin waarvan zij de liefdevolle warmte en de 
speelse gezelligheid als een goede herinnering met zich 
mee draagt. Niet streng of strak gelovig. Op zondag 
gingen ze nogal eens fietsen en naar de speeltuin. Ze 
deed eerste communie en vormsel. De rituelen spraken 
haar wel aan, want –zoals ze nu van zichzelf zegt – ik 
was best een spiritueel gelovige met gevoel voor het 
mysterie.     
 
Eind jaren zestig leerde zij Ruud kennen. Zij was 
negentien en een bescheiden meisje, hij zeventien en al 
een hele vent met veel lef. Misschien was het dat wel wat 
haar in hem aantrok. Hij kende de wereld, was 
zelfverzekerd en ondernemend. Een man die wist wat hij 
wilde en leiding kon geven. Ondanks het standsverschil 
dat er wel degelijk was, voelden zij toch een sterke 
verbondenheid met elkaar. Zij wilden er alles aan doen 
om elkaars verschillende achtergrond te leren kennen. 
Ruud was gereformeerd. Zo gingen zij samen bij een 
gereformeerde dominee op een belijdeniscatechisatie 
voor stellen met een gemengde geloofstraditie. In 1971 
trouwden zij. In 1975 kwamen zij naar Apeldoorn waar zij 
in de Maten een nieuwe woning betrokken. Daar zijn ook 
hun drie kinderen geboren: Michiel, Marlijn en Lennart. Zij 
vonden in De Drie Ranken een geloofsgemeenschap 
waarin zij zich van het begin af aan thuis gevoeld 
hebben. 
 
In zijn werk werd Ruud een succesvol ondernemer. Hij 
was altijd opgewekt, straalde enthousiasme uit en zag 
feilloos waar zijn kansen lagen. Ook toen het bleek dat hij 
ziek was. Hij miste een bepaald weerstandsstofje. Het 
tastte zijn zelfvertrouwen niet aan; hij was hard voor 
zichzelf en had een enorme vechtlust en zo wist hij uit 
zijn broze leven nog te halen wat er in zat. Maar 
uiteindelijk kon ook de levertransplantatie hem geen 
genezing brengen. Vlak voor zijn sterven vroeg een van 
de kleinkinderen hem waar hij nu heen ging. Hij 
antwoordde: “ik ga fietsen tussen de wolken”. Hij zou wel 
weg gaan maar ook heel nabij zijn, want zomaar zou je 
hem kunnen zien fietsen tussen de wolken. 
 
Toen Ruud eenmaal gestorven was, moest Marga alleen 
verder. Zij was intens verdrietig en miste hem vooral als 
de ander met wie ze kon delen wat er gebeurt in haar 
leven, wat ze meemaakt met de kinderen en de 
kleinkinderen. Het mooie en goede, maar ook wat zorgen 
geeft en pijn doet. Maar nooit is zij stil gevallen of zat zij 
bij de pakken neer. Misschien is zij altijd in de kracht 
blijven staan van hoe het was toen zij samen waren.  Er 
is zoveel waarin zij samen intens gelukkig zijn geweest, 
mooie herinneringen aan vakanties, aan die maaltijden 
die zij samen met een gespreksgroep voor jongeren 
hielden waarbij zij niet alleen plezier maakten maar ook 
de meest diepgaande gesprekken hadden. Zij hebben het 

leven vol overgave mogen genieten.  Niet dat het altijd 
van zelf ging, soms moesten ze er hard voor vechten om 
elkaar vast te houden. Het bracht hen dichter bij elkaar 
dan ooit daarvoor. Het is deze innige verbondenheid die 
er altijd is, die haar draagt en sterkt, juist nù nu hij niet 
meer lijfelijk naast haar staat. 
 
Natuurlijk zijn er momenten waarop het alleen zijn hard 
bij haar binnenkomt, vooral wanneer zij stellen ziet die 
gezellig bij elkaar zijn en nog van alles samen 
ondernemen. Maar gelukkig zijn er dan ook van die lieve 

en mooie momenten zoals die keer dat zij op een 
bewolkte dag naar het graf van Ruud liepen en zomaar 
opeens de zon doorbrak en Marlijn opmerkte: “Dat doet 
pappa!”   
 
Het doet haar erg goed dat zij de laatste jaren van zijn 
leven samen met hem ouderling was in De Drie Ranken. 
Het was een gevoel van samen verenigd zijn in een sterk 
geloof van vertrouwen. Dit met hem gedeelde vertrouwen 
sterkt haar tot op de dag van vandaag en houdt haar in 
beweging. 
 
Wanneer zij in de kerk de zegen over zich hoort 
uitspreken, is het alsof zij God hoort zeggen: “Ik heb jullie 
geschapen, wees goed voor elkaar en wees voor elkaar 
een zonnestraaltje.” Daarvoor wil ik gaan, in mijn 
persoonlijk leven, thuis, in ons gezin van kinderen en 
kleinkinderen, in mijn pastorale aandacht voor de mensen 
van de Matenhof met wie ik een poosje mag oplopen. Dat 
is het doel van mijn leven waarvoor ik in beweging kom! 
 
Hans Hulst    

Marga van Ast:  het vele goede van vroeger en nu houdt mij in beweging. 
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Op hemelsbreed krap een kilometer van De Drie 
Ranken ligt aan het Ambachtsveld het terrein van 
Tennisvereniging de Maten. Ik sprak met enkele 
vrijwilligers over de club waar ik ook zelf regelmatig 
een balletje sla, en met mij vele ‘Rankenaren’. 
 
Edward, wat heeft de coronatijd betekend voor de 
club? 
Tennis is gelukkig een sport die je heel goed kunt 
beoefenen op 1,5 m afstand en in die zin prijzen we ons 
gelukkig dat we het grootste deel van het jaar mochten 
tennissen. Dat kunnen zeker niet alle sporters zeggen. 
Onze toernooien in de zomer gingen door, die zijn heel 
belangrijk voor ons. Voor veel actieve tennissers zijn de 
toernooien het hoogtepunt van het tennisjaar. En we 
merken in onze ledenaanwas dat meer mensen hebben 
ontdekt dat je nog wel mag tennissen! Natuurlijk missen 
we wel het sociale contact met de leden onderling, 
doordat ook bij ons het clubhuis al weer een hele tijd 
dicht is en we een deel van het jaar niet mochten 
dubbelen. Je komt elkaar minder vaak en minder 
makkelijk tegen als terras en kantine dicht zijn en je 
alleen een single mag spelen. Maar we zijn optimistisch: 
dubbelen mag weer, we hebben hoop dat de competitie 
misschien in aangepaste vorm doorgaat en dat we in de 
zomer weer toernooien mogen organiseren, hopelijk met 
een gevuld terras en een clubhuis dat dan weer open zal 
zijn. 

Je hebt onlangs de voorzittershamer overgenomen; 
heeft dit nog gevolgen voor de club? 
Dat zal eerder een evolutie dan een revolutie zijn. Het 
bestuur is meer dan de voorzitter. Lilian heeft het, met 
haar bestuur en de commissies, gewoon heel goed 
gedaan de afgelopen jaren. We hebben een ruim park 
met 6 goed onderhouden gravelbanen en 4 bijna altijd 
bespeelbare smashcourtbanen met nagenoeg nieuwe 
LED-verlichting. We zijn financieel gezond en hebben 
een gezond aantal leden. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf 
en we zullen zeker ook dingen anders gaan doen om dat 
zo te houden (klinkt gek hè). Jeugd en aanwas van jeugd 
is al belangrijk, maar daar gaan we nog meer energie in 
steken en ik wil zelf ook graag kijken hoe we nog meer 
leden kunnen activeren om ons te helpen om de 
vereniging te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Maar 
zoals gezegd, dat zullen geleidelijke veranderingen zijn. 
We willen een gezonde, brede tennisvereniging zijn, waar 
velen zich thuis voelen. Dat is onze kracht en dat moet zo 
blijven. 

Een hele belangrijke groep vrijwilligers is het team 
dat al het onderhoud verzorgd (over beweging 
gesproken). Wat doen jullie allemaal? 
Wij halen aan het eind van het seizoen de lijnen eruit. Het 
gravel wordt bekeken en zal om de 2 à 3 jaar afgegraven 
worden. Dit om de ondergrond te laten ademen. Er wordt 
dan ongeveer 3 à 4 cm afgehaald. Doe je dit niet dan 
slipt het gravel dicht en wordt het te glad. Dit jaar is er 
voor gekozen om alleen de bovenlaag los te maken en 
gravel bij te strooien. Toch nog 4 ton gravel erop 
gegooid. 

De overige klussen zijn het onderhoud van de banen, 
denk aan groene aanslag aan de zijkanten verwijderen. 
Blad weghalen en onkruid van het gehele complex 
verwijderen. Hekwerk repareren, grasmaaien en de 
entree op orde brengen.   
 
We hebben in de groep iemand als aanspreekpunt; die 
regelt wat en wanneer er iets gedaan moet worden en die 
de klusjes uitzet. Hij maakt afspraken met bedrijven voor 
onderhoud dat wij zelf niet kunnen zoals het doorspoelen 
van waterpunten voor de vorst en het aftappen. Ook de 
smashcourt wordt binnenkort geklopt en gezogen. Een 
ander is verantwoordelijk voor de lijnen, legt ze lengte bij 
lengte neer en gooit weg welke te kort zijn.  
 
Dan hebben we ook iemand die als klusjesman timmert, 
de hekken repareert, de scoreborden vastzet en die zorgt 
dat de deuren in de hekken soepel bewegen. Wat niet 
zichtbaar is en veel tijd kost, is het onkruid wieden buiten 
de banen achter de hekken. Kortom: niet alleen door te 
tennissen kom je hier aan genoeg beweging. 
 
Willem Olierook 

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

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

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

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

Ds. Henri ten Brinke  06–1140 1297 
(svp bellen tussen 09.00–09.30 en 12.30–13.00 uur)  
 henritenbrinke@3ranken.nl Werkdagen: maandag, 
dinsdag en donderdag. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Zondag: 10.00 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 
 

• 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  

zondag van de maand. Welkom vanaf 11.45 uur; 
viering 12.00-13.00 uur. Aansluitend samen lunchen 
voor wie wil.  connect@3ranken.nl 

 
Muziek in de kerk  

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

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

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

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

• Werkgroep Beeld & Geluid  
  beeldengeluid@3ranken.nl 
 

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

Pastorale groepen 

 
 

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

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

Buurtgroepen: info  buurtgroepen@3ranken.nl 
 

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

 

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

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

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

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

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

Kerkwijzer  

Informatie (Algemeen, lidmaatschap, bijdragen) 

Vieringen 

Taakgroep pastoraat 

In gesprek met lotgenoten 

Taakgroep Diaconie 

In verband met corona zijn de meeste 
activiteiten tijdelijk gestopt. Neem voor 
de zekerheid vooraf contact op. 
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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 
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: 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, 09.30-
11.30 uur. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren 
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of 
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546  
 reparatiecafe@3ranken.nl 
 

Naast de speciale vieringen zijn er de volgende 
activiteiten: 
 

De Maaltijd vieren: Over wijn en brood en waarom je 
dat deelt. Bijeenkomsten voor kinderen van 7-12 jaar. 
Lex Arends en Marianne Katerberg,  5415 615 
 mvdh@3ranken.nl  
 

JongLeren Basis: Groep 7 en 8: bijeenkomsten in het 
najaar en het voorjaar. Over God, geloven en kerk. Met 
overstap groep 8, Joop van Doeselaar,  
 jonglerenbasis@3ranken.nl 
 

JongLeren 12-17 jaar: 2 x per maand op 
zaterdagavond voorafgaand aan MUF. Ca. 10 x in 
totaal.  jongleren@3ranken.nl  
 

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

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

Taizé-reis (17-25 jaar): 1e week zomervakantie,  
 taizéreis@3ranken.nl 
 

Kerk en School: samenwerking met de PCBO-scholen 
in de wijk: in het najaar viering voor groep 1 t/m 4, in 
het voorjaar programma groep 5 en 6. Anita Griffioen 
en Rosanne Hofman,  kerkenschool@3ranken.nl 
 

Jeugdfonds: Fonds voor het bekostigen van alle 
jeugdactiviteiten. Penningmeester Marja Tuinstra,  
 jwo.penningmeester@3ranken.nl Rek.nr. NL33 INGB 
0005 5416 18, tnv PKN de Maten Jeugdfonds. 
 

 

Creatieve handwerkgroep: Al handwerkend elkaar 
ontmoeten. Hopelijk vanaf mei weer. Woensdag van 
09.30-11.30 uur. Tineke Gerritsen,  5336431, Anneke 
Sijtsma,  5412 824,   

 creatievehandwerkgroep@3ranken.nl 
 

Gebedsgroep: 2e maandag v.d. maand om 13.30 uur 
bij iemand thuis. Riet Vink,  5410 607; Hetty Sips,  
 5333 511  gebedsgroep@3ranken.nl  
 

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

Koffieochtenden voor ouderen: 1e maandag v.d. 
maand, 09.45-11.30 uur. Corrie Jonker,  5414 571, 
 koffieochtendouderen@3ranken.nl 
 

Oase-Schildergroep: 2e woensdag v.d. maand, 09.30-
11.30 uur. Vrij schilderen. Annet Smorenburg,  5332 
298,  oaseschildergroep@3ranken.nl  
 

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

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

Ontmoetingsplek de druif: Voor een gezellige 
ontmoeting of serieus gesprek. Dinsdag 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 
 

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

PKN Apeldoorn 
Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn 
 3557 678  receptie@pkn-apeldoorn.nl  
www.pkn-apeldoorn.nl 

 

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

Kerkwijzer  

Jeugd en jongeren 

PR en communicatie 

PKN Apeldoorn / RK Parochie 

Bruisende geloofsgemeenschap door de week  
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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 
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 
 
6 juni 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
13 juni 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
09.30 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr. 
 
20 juni 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
27 juni 
09.30 uur, mevr. R. Hofman en mevr. M. Litjes, 
LichtSchip (Open Kring Viering + LichtBoot) Overstap 
Groep 8 
 
4 juli 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
11 juli 
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 
 
18 juli 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
25 juli 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
1 augustus 
09.30 uur, ds. C. Huisman (emeritus, De Maten) 
 
8 augustus 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
 

15 augustus 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
22 augustus 
09.30 uur, ds. E. Rijks (Twello) 
 
29 augustus 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
5 september 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
12 september 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
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.  
 
Zodra deze vieringen hervat worden informeren wij u 
daarover in de digitale weekbrief(voor abonnees) en op 
www.3ranken.nl  

Vieringen van 28 maart t/m 30 mei 2021  

• 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.  

• Raadpleeg onze website www.3ranken.nl of de digitale weekbrief (alleen voor abonnees) voor actuele informatie 

omtrent het al dan niet mogelijk zijn van het bijwonen van de vieringen. 

• Vieringen met Maaltijd van de Heer en bediening Heilige Doop worden ingeroosterd als dit weer mogelijk is. 






