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Van de redactie In dit nummer: 

Eind september gaat het dan toch 
echt gebeuren: de officiële opening 
van de vernieuwde De Drie Ranken. 
Mooi, open naar de wijk, en flink 
duurzamer. Veel informatie daarover 
in dit nummer. 
 
Daarnaast nemen de huidige 
voorzitters afscheid en verwelkomen 
we de nieuwe. 
 
En rond het thema verduur-samen 
een aantal artikelen. De gemeente 
Apeldoorn stak onze zwerfvuilruimers 
een pluim op de hoed. Ad bespreekt 
een paar boeken over ‘groen 
geloven’. Han Brinkhuis vertelt over 
het bouwproces en waarom het nu 
een veel duurzamer gebouw is. 
Daarin komen thema en opening 
mooi samen. 
 
Meer dan vier pagina’s met alle 
activiteiten de komende maanden 
duiden er op dat we samen dat 
gebouw ook goed willen gebruiken, 
en nodigen uit om mee te doen. 
 
Verder interviewde Hans Hannah 
Kreijkes, die 30 jaar vanuit De Drie 
Ranken brieven schreef voor 
Amnesty. Bedankt daarvoor! Lini 
Oldewarris neemt het over. Kees 
Gorter vertelt ons wat over een nieuw 
project: de digicoach.  
 
Zo zien we zowel continuïteit als 
vernieuwing in de activiteiten. Een 
levendige gemeenschap in een 
vernieuwd gebouw. Wat wil je nog 
meer.  
 
Gert Jan Luiten 
 

Tot ergens in de openingsweek, we 
hebben er zin in!  

Openingsprogramma, p. 3 
 
… het is (te) vaak en lang over stenen 
en geld gegaan.  

De voorzitters nemen afscheid, p. 4 
 

Buiten wordt het leuk en spetterend! 
Officiële opening, p. 5 

 
… waarom ligt al dat vuil op de 
straat?  

Zwerfvuilruimers, p. 6 
 
Elke tijd stelt nieuwe vragen aan het 
oude boek… 

Ad over groen geloven, p. 7 
 

Hoe mooi is dat!! 
De nieuwe voorzitters  
hebben er zin in, p. 8 

 
En zou het een mooi idee zijn om elke 
set deuren een naam te geven?  

Ed over het ontwerp, p. 9 
 

Vooral doorgaan met dit project. 
Een digicoach, p. 10 

 
Dertig jaar lang heeft zij dit met hart 
en ziel gedaan.  

Hannah schreef voor 
 Amnesty, p. 16 

 
We kunnen trots zijn op wat er nu 
staat. 

Han over het bouwproces, p. 17  
 

Aktie voor de wijkkas! 
Kerkrentmeesters, p.18 



 

Een nieuwe kerk, en toch ook weer niet 
 

We zouden het bijna vergeten en we zijn er al weer zo aan gewend, maar het nieuwe De 

Drie Ranken gebouw staat er, midden in de wijk. Met een uitnodigende frisheid, met een 

tuin die een lust is voor het oog en een rustpunt voor de ziel. Met een toren die eigenzinnig 

zon en wolken spiegelt en ons met zijn kleuren herinnert aan ons geloofsverhaal. 

 

Binnen vinden we de vertrouwde sfeer waarin je je welkom voelt. Dat is hetzelfde gebleven, 

gelukkig. Maar wat is het verder veranderd! Wat geeft de huiskamer een heerlijk warm 

gevoel en wat glimt de keuken, klaar om voor heel veel mensen iets lekkers te bereiden. 

Overal vind je kunst die je ogen opent. Er zijn fraaie ruimtes voor de jeugd, de kerkzaal 

trekt je via de 3 dubbele deuren naar binnen en doet je bezinnen op jouw contact met de 

Ene. Dat dit alles ook nog eens multifunctioneel is ontworpen, zou je bijna vergeten. 

 

Er is veel te vieren, met iedereen! 
 

Er is veel om te vieren! Samen, met alle Drie-Rankenaren en met de mensen in de wijk die 

zich betrokken voelen of nieuwsgierig zijn. Want staat er niet in onze De Drie Ranken 

missie dat iedereen welkom is, dat kwetsbaren onze aandacht hebben, dat we werken aan 

een rechtvaardige samenleving, dat we een gesprek over levensvragen en ethiek, 

duurzaamheid en geloof graag voeren. Dat we een welkom huis zijn voor mensen die zich 

niet vertrouwd voelen met de kerk. Dat we een inclusieve kerk willen zijn en open staan 

voor diversiteit. 

 

Activiteiten in de openingsweek (zie ook de flyer) 
 

Voor de bezoeker vertellen onze activiteiten ons geloofsverhaal! En er zijn erg veel 

activiteiten in De Drie Ranken! Dat maakt ons van waarde voor elkaar en onze mede-

wijkbewoners. We willen met de openingsfestiviteiten zoveel mogelijk van onze activiteiten 

voor het voetlicht te brengen. De feestelijkheden beginnen op 18 september en gaan de 

hele week door. In de bijgevoegde flyer staat het programma en kun je lezen wat er te 

doen is en waar je van harte welkom bent om een kijkje te komen nemen. Nog steeds 

hebben we last van beperkingen door corona. Hoe dat een activiteit beperkt, dat is pas vlak 

van te voren vast te stellen. Met name geldt dit voor de openingsbijeenkomst op 

vrijdagavond 24 september (voor genodigden) en de startzondagviering op zondag 26 

september. Beide activiteiten zullen in ieder geval via de bekende live-verbinding via 

internet te volgen zijn. 

 

Open dag zaterdag 25 september 
 

De open dag (zaterdag 25 september van 10.00-16.00 uur) staat bol van gezelligheid,  

een hapje, drankje, praatje, muziek, zang, een tentoonstelling en presentaties.  

We hopen dat je komt om te genieten van elkaar en van wat we voor elkaar willen zijn. 

 

Tot ergens in de openingsweek, we hebben er zin in! 
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 Een terugblik van de voorzitters 

Over corona, bouwen en veelkleurigheid 
 
Toen in de zomer van 2019 de vorige voorzitters (Kees 
Gorter en Carlien Krist) lieten weten dat zij na hun termijn 
van 4 jaar terug wilden treden om van welverdiende rust 
te gaan genieten stond er niet direct opvolging klaar om 
het van hen over te nemen. Na rijp beraad hebben de 
huidige voorzitters zich toen voor een periode van 
minimaal twee jaar beschikbaar gesteld; na die twee jaar 
zou opnieuw gekeken worden of er een volle termijn van 
gemaakt zou worden. Op dat punt zijn we nu 
aangekomen. 
 
De eerste maanden van onze ambtstermijn (eind 2019) 
zijn we met enthousiasme begonnen om te horen wat er 
speelde binnen taak- en werkgroepen. Zo wilden wij in 
kaart brengen wat goed ging, maar ook wat beter kon. 
Het was inspirerend om met zoveel hardwerkende en 
goedwillende mensen om tafel te zitten!  
 
Maar helaas… voordat we goed en wel in beeld hadden 
wat er precies allemaal speelde brak in maart 2020 de 
corona-pandemie uit. Activiteiten werden gestaakt, 
bijeenkomsten afgelast, kerkdiensten waren niet meer 
mogelijk. Het was het begin van een periode waarin 
veelal negatieve besluiten moesten worden genomen: 
wat kon en mocht er allemaal niet meer. Dit was zwaar, 
voor ons en voor alle vrijwilligers. Maar wat waren (en 
zijn) we trots op wat er ondanks de beperkingen allemaal 
nog wél werd georganiseerd. Zo keerde een negatieve 
periode zich ten goede tot een prachtig voorbeeld van 
hoe wij onze visie tot uiting konden brengen: vanuit 
geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven! 
 
Ondertussen ging de bouw op volle snelheid door. Soms 
leek het traag te gaan, maar wat moest er veel geregeld 
en geklust worden! Achter de schermen is enorm veel 
overleg geweest met aannemer, projectontwikkelaar en 
installateur over wat (nog) niet goed was en anders of 
beter moest. De afzuiginstallatie, het akoestische plafond, 
het winterhard maken van de CV-ruimtes, inrichting van 
de stilteruimte en gedachteniswand… allemaal zaken die 
in het afgelopen jaar geregeld moesten worden. En ook 
hier bleken vrijwilligers bijna onbeperkt tijd te willen 
steken in aanleggen van internet, verzorgen van beeld- 

en geluid tijdens vieringen, inrichting van zalen en 
aankleding van gebouw en tuin. 
 
Toch voelden wij dat het lange bouwproces en het elkaar 
niet mogen ontmoeten zich langzaam maar zeker 
begonnen te wreken. De bouw was uitputtend, het is (te) 
vaak en lang over stenen en geld gegaan. Maar het moet 
nu weer gaan over ménsen, over hoe wij met elkaar 
praktisch inhoud willen gaan geven aan onze nieuwe plek 
in de wijk. 
 
Afgelopen seizoen heeft in de Drieklank al een ‘gesprek 
op papier’ plaatsgevonden over hoe veelkleurig wij zijn en 
hoe wij inhoud zouden willen geven aan ons geloof. Dit 
gesprek heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt hoe hard 
het nodig is om elkaar weer te zien, te spreken en naar 
elkaar te luisteren. Niet op papier, maar in het echt. Door 
mensen die dat gesprek weer vol frisse energie op gang 
willen en kunnen brengen. Een heel nieuwe 
voorzitterstaak die meer op hun lijf geschreven is. Dat 
besef heeft ons doen besluiten te stoppen en het stokje 
door te geven. 
 
Nog even en dan is het gebouw officieel open, begint het 
nieuwe seizoen en beginnen ook de twee nieuwe 
voorzitters. Elders in deze Drieklank stellen zij zich aan u 
voor. 
 
Wij nemen afscheid als voorzitters, maar zijn blij en 
dankbaar onze geloofsgemeenschap, die ons zo dierbaar 
is, weer twee jaar lang te hebben mogen dienen! 
 
Han Brinkhuis, Adriaan de Putter. 
 

Kookgroep Samen Eten gaat weer van start  

Na een lange periode van afwachten heeft de 
kookgroep Samen Eten een voorzichtige planning 
gemaakt voor het nieuwe seizoen 2021-2022. De 
eerste activiteit start in oktober. 
 
Kleiner, maar knusser 
Hoewel de meeste mensen zijn gevaccineerd, blijft het 
verstandig om in binnenruimtes voldoende afstand te 
bewaren. Dat geldt ook voor onze kookgroep. Daarom 
gaan we op woensdagmiddag 27 oktober om 16.30 uur 
van start met een kleiner aantal gasten. We gaan uit van 
vijf tafels van vier personen per tafel.  Meer durven we 
nog even niet aan.  
 
Veranderingen 
Helaas hebben we moeten besluiten om de bijdrage voor 
deelname te verhogen naar € 10,-. Maar daarmee 
kunnen we u dan wel een heerlijke maaltijd voorzetten. 

Wat het precies wordt, blijft nog een verrassing. In elk 
geval kunnen we al vertellen dat we vanaf nu zoveel 
mogelijk zullen koken met kruiden uit onze eigen 
kruidentuin. 
 
Aanmelden 
De koks en de gastdames kunnen niet wachten u te 
mogen ontmoeten. U kunt zich aanmelden op 
maandagmiddag 18 oktober vanaf 13.00 uur bij Hilly 
Veenstra via  055-542 05 07.  
 
We zien u graag weer in oktober! 
 
Jennie Schut 
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 VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021  
OFFICIËLE OPENING DE DRIE RANKEN  

 
AANWEZIG ZIJN IN DE KERKZAAL IS  

OP BASIS VAN UITNODIGING 
(op het moment van schrijven is Corona nog steeds een spelbreker ) 

 
VANAF 19.00 UUR IS WAT ER BINNEN GEBEURT  

TE VOLGEN VIA DE LIVE-STREAM 
(later terugkijken is natuurlijk ook mogelijk) 

 
IN DE KERKZAAL GAAT HET EERST  

OVER HET ONTWERP EN BOUWPROCES 
(MAAR VOORAL OVER  

‘WAT VOOR KERK WE WILLEN ZIJN’) 
 

Om 19.00 uur begint in de kerkzaal  
een gesprek tussen  

onze huidige en toekomstige  
kerkenraad en onze wijkwethouder. 
Thijs Vernieuwkerk interviewt hen  
in een 'De Kerk Draait Door' over  
het bouwen aan een nieuwe kerk.  

Er is een live optreden van  
3Ranken-muzikanten en -dansers  

met een echt 3Ranken-musicallied.  
Dit wordt rechtstreeks uitgezonden via www.3ranken.nl 

 
BUITEN WORDT HET LEUK EN SPETTEREND 

(wordt opgenomen en is na 15 minuten te zien via live-stream) 
 

Iets na 20.00 uur (net na zonsondergang) is  
de spetterende openingshandeling  

rond de toren in onze mooie Tuin aan de Eglantierlaan.  
Ook dit wordt uitgezonden, maar met enige vertraging.  

Kom gerust kijken! 
 

WEER BINNEN WORDT DE OPENING  
BEKLONKEN MET EEN TOOST 

(HIERBIJ BEN JE UITGENODIGD OM THUIS MEE TE KLINKEN) 
 
 

ZONDAG 26 SEPTEMBER OPENINGSVIERING 
 

Na een intensieve verbouwingsperiode is het tijd om ons prachtig 
vernieuwde kerkgebouw officieel te openen. En natuurlijk hoort daar 
een bijzondere viering bij. Een blije viering!  
 
Zondag 26 september zal dan ook in dat teken staan, met als thema 
‘ruimte voor verbinding’. Verbinding met elkaar, God en jezelf, met 
verleden en heden, met vriend en vreemde, met de wereld binnen en 
buiten onze bubbels. De vorm (of vormen) waarin we dat willen gaan 
vieren, zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van de mogelijkheden die 
er dán zijn. Op het moment van schrijven is dat nog onzeker. Maar 
één ding mag duidelijk zijn: er zal feestelijk gevierd worden, en ja, 
voor en door alle leeftijden. Hou de weekbrief en de website in de 
gaten, en ja, hou deze zondag vrij om de opening van het gebouw 
samen mee te kunnen vieren.  

Tot dan! 
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 Geen blikjes meer inzamelen, toch een prijs. 

Het is alweer enige tijd geleden dat wij op donderdag 3 
juni in De Drie Ranken een ontmoeting hadden met 
Marjolein. Zij kwam ons als vertegenwoordigers van de 
blikjesbrigade namens de burgerlijke gemeente een 
aanmoedigingsprijs overhandigen. Daar vonden zij 
blijkbaar dat wij dat verdiend hadden. Na een jarenlange 
tomeloze en enthousiaste inzet voor het inzamelen van 
blikjes dachten wij geen aanmoediging extra in de vorm 
van een prijs nodig te hebben. En dan deze prijs  
aanbieden juist op het moment dat de actie van 
gemeentewege gestaakt zou worden! De gemeente had 
immers besloten vanaf 1 juli geen 5 cent per ingezameld 
blikje meer te vergoeden. Dus vroegen wij ons af wat 
deze aanmoedigingsprijs zou inhouden als de actie toch 
zou worden gestopt. Zouden wij dan aangemoedigd 
worden om te stoppen? Maar stoppen met een actie voor 
het schoon houden en verbeteren van het milieu, dat was 
voor ons geen optie.  
 
De aanmoedigingsprijs, zo bleek uit haar woorden, moest 
gezien worden als een waarderingsprijs. Waardering voor 

de grote inzet waarmee vele 
gemeenteleden van De Drie Ranken 
alle blikjes die zij onderweg 
tegenkwamen, al die jaren hadden 
opgeraapt en ingezameld. 
Waardering zeker ook voor de 
saamhorigheid waarin de 
dinsdagmorgenploeg in weer en 
wind de omgeving van het 
kerkgebouw van het zwerfvuil 
ontdeed. Een mooi groepsgebeuren 

dat mensen aan elkaar verbindt. De gemeente wil graag 
stimuleren en aanmoedigen dat zulke activiteiten onder 
mensen van de stad plaats vinden. Vandaar deze prijs. 
Misschien wat op de valreep, maar toch! De prijs die door 
Gerard en Dick in ontvangst werd genomen, bestond uit 
een boeket bloemen en het mooie bedrag van € 75,-. 
 
We hebben deze prijs dankbaar aanvaard. We hebben 
wel gezegd dat wij het jammer vonden dat de gemeente 
met de actie zou stoppen. De vergoeding was toch voor 
vele groepen een behoorlijke stimulans geweest om dit 
werk te doen. Ondanks het wegvallen van deze 
vergoeding willen wij graag doorgaan met het 

schoonhouden van de omgeving van ons kerkgebouw. 
We ontvangen op dinsdagmorgen vaak waarderende 
reacties van voorbijgangers. Zoals onlangs nog toen een 
mevrouw vertelde dat zij als zij met haar kleinkinderen 
loopt te wandelen door De Maten, allerhande zwerfvuil 
opraapt. Een van haar kleinkinderen zei: waarom ligt al 
dat vuil op de straat? Daar zijn toch prullenbakken voor. 
Ja, had zij geantwoord, daar hoor je ook al het afval in de 
gooien. Maar er zijn nog altijd mensen die dat niet doen. 
 
Nu de blikjesactie is beëindigd, heeft het geen zin meer 
zakken met blikjes bij de achteringang van de kerk te 
zetten. Wij, als zwerfvuilruimers van De Drie Ranken, 
blijven wel elke dinsdagmorgen ons opruimrondje rond de 
kerk draaien. Daarmee stoppen is voor ons geen optie. 
Het is nuttig en bovendien nog leuk en gezellig ook. 
 
De zwerfvuilruimers 

“Iets aan een kind heeft vleugels, of het van boven kwam” 

Je kind laten dopen? 
 
Binnen De Drie Ranken zijn er jaarlijks verschillende 
momenten waarop het mogelijk is om je kind te laten 
dopen. Een doop wordt altijd voorafgegaan door ten 
minste twee voorbereidende avonden. Tijdens die 
avonden maak je kennis met de betekenis van de doop, 
wordt de viering besproken en ga je in gesprek met 
evt.  andere doopouders. Na de doop is er ook altijd een 
terugkomavond. 
 
Hieronder vind je de komende 
doopvieringen die in 2021 en 
2022 gepland zijn:  
 
zondag 12 september; 21 
november; 6 februari; 17 april 
(Paasnacht) en 19 juni. 

Je kunt je voor de doop en voorbereiding opgeven door 
een mailtje te sturen aan  doopteam@3ranken.nl 
In dit mailtje graag de volgende informatie: 

• Naam van de dopeling en geboortedatum en plaats. 

• Namen van de ouders, wel/geen lid van een kerk. 

• Adres, telefoonnummer. 

• Bijzonderheden: wel of geen peter en meter. 
 
Hetzelfde mailadres is ook beschikbaar voor informatie. 
Ook dan graag een telefoonnummer toevoegen. 
 
Voor volwassendoop raden we aan contact te zoeken 
met één van de pastores. 
 
Het doopteam, 
Judith, Ine, Joke, Josien en Siebe  
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 VERDUUR-SAMEN. Verduurzaming in geloof en theologie. 

De aandacht voor de ecologische crisis en verduur-
zaming is in onze tijd enorm. Dat alles wordt nog eens 
onderstreept door de watersnoodproblemen van de 
afgelopen tijd, en ook door de vuurzeeën in Amerika en 
op de toendra’s van noord-oost Rusland. Hoewel trend 
en hype altijd op de loer liggen, lijkt me die aandacht 
onontkoombaar geworden en meer dan terecht. De cijfers 
en feiten rond klimaatverandering en de samenhang 
daarvan met onze productie- en leefstijl liegen er niet om. 
De invloed van de mens op de leefbaarheid van de aarde 
en haar welzijn was nog nooit zo groot als nu. Wereldwijd 
wordt er inmiddels nagedacht over stappen die zouden 
moeten leiden tot een duurzamere vorm van leven. Er is 
een grootschalige omvorming nodig, zoveel is wel 
duidelijk. Maar zoiets bewerkstelligen valt niet mee. Want 
waar begin je? En wie begint? Niet alleen zijn er 
verschillen van inzicht over de crisis en hoe deze 
aangepakt zou kunnen worden, maar ook met welke 
urgentie en wie de kosten van noodzakelijke 
veranderingen betalen moet.  
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook in de kerken 
en de theologie nagedacht wordt over wat er gaande is. 
Elke tijd stelt nieuwe vragen aan het oude boek en aan 
een oude traditie. Dat is altijd zo geweest. Dat levert vaak 
nieuwe visies en antwoorden op. Het is daarom goed om 
vanuit de vragen van vandaag opnieuw naar onze traditie 
te kijken en ons af te vragen: Wat lezen we? Hoe lezen 
we? Wat ervaren we? Wat geloven we? Moeten we 
misschien anders leren kijken? Naar onszelf en de 
aarde? 
  
Collega Trees van Montfoort schreef in 2019 het boek 
‘Groene Theologie’ (Uitg. Skandalon). In dat boek kijkt 
ze kritisch naar het christelijke denken en de uitwerking 
daarvan op onze economie en wijze van leven. Haar 
conclusie is dat in het christelijk geloof uiteindelijk de 
mens niet centraal staat (dient te staan), maar Gods 
liefde voor het geheel van de schepping. De schrijfster 

behandelt naast eerdere ecologische publicaties ook 
enkele, vrouwelijke, theologen uit verschillende, 
kerkelijke, tradities. Het zal moeten gaan om een minder 
centrale en heersende rol van de mens, en eerder om 
een organisch dienende rol. Het is een stevig boek. In die 
zin geschikt voor de doorzettende en geoefende lezer. 
 
Een stuk toegankelijker en minder omvangrijk is het 
recent verschenen boek  ‘Eenvoudig leven, 
bijbelstudies over het goede leven’ onder redactie van 
Sam Janse (KokBoekencentrum, 2021). In dit boekje 
wordt aan de hand van acht bijbelgedeeltes gezocht naar 
de betekenis voor het ‘goede leven’. Ook hier aandacht 
voor duurzaam leven. Wat staat ons te doen? Wat 
kunnen we? Wat heeft prioriteit? Elke bespreking eindigt 
met een serie gespreksvragen en verwijzingen naar films 
en websites.  
 
Op een negental woensdag-middagen en avonden (zie 
elders in dit blad) zullen we dit boekje gaan lezen in onze 
geloofsgemeenschap (én Apeldoorn-breed). Voor wie 
met anderen de actuele vragen van vandaag en onze 
oude bronnen op zich in wil laten werken. 
 
Een derde, recente, publicatie is verzorgd door Kick Bras. 
Hij is gespecialiseerd in de mystieke en meditatieve 
traditie. In een nieuw verschenen boek ‘Onuitsprekelijk 
paradijs, de groene spiritualiteit van Thomas 
Merton’ (Bernemedia, 2021), gaat Bras in op hoe de 
erfenis aan gedachten van deze monnik ons kan 
inspireren bij een groener denken en geloven. 
 
Zo zien we dat ook de theologische wereld in beweging 
is, zoekend naar bronnen en inspiratie voor een 
duurzamer wijze van leven en geloven. Dat het ons mag 
inspireren tot heilzame verandering. 
 
Ad Wijlhuizen 
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 Een open en hoopvolle blik op de toekomst 

Een open en hoopvolle blik op de toekomst, van de 
beide nieuwe voorzitters van de kerkenraad van De 
Drie Ranken 
 
Op de schouders van onze voorgangers en 
onnoemlijk veel vrijwilligers 
 
Het is voor ons als nieuwe voorzitters, Tineke Breuer en 
Gert Nijmeijer, een eer om het stokje over te nemen van 
onze beide gepassioneerde voorgangers, Adriaan de 
Putter en Han Brinkhuis. Als we het artikel lezen, waarin 
zij terugblikken op hun periode als gezamenlijk voorzitters 
van de wijkkerkenraad van De Drie Ranken, dan 
realiseren wij ons hoeveel er in de afgelopen periode is 
gebeurd, en met hoeveel hart en ziel er door heel velen is 
gewerkt. Wij bedanken Adriaan en Han voor hun 
leidinggevende activiteiten en voor de manier waarop ze, 
ondanks het feit dat ze graag met veel andere zaken 
bezig hadden willen zijn, ongelooflijk veel energie hebben 
gestoken in de realisatie en afbouw van ons mooie 
nieuwe onderkomen. En hoe terecht, dat ze daarin al die 
anderen prijzen en noemen, die ongelooflijk veel werk 
hebben verzet om dit alles te realiseren. Voor én achter 
de schermen. Soms duidelijk aanwezig en zichtbaar maar 
vaak ook als stille kracht. 
 
Het voelt als een eer, en tegelijk als een grote 
verantwoordelijkheid! Want het gaat niet om leidinggeven 
aan een zakelijk bedrijf, al moeten er ook binnen De Drie 
Ranken veel zakelijke en bestuurlijke dingen geregeld en 
besloten worden, maar om een gemeenschap van 
mensen die, zoals de geloofstekst van De Drie Ranken 
dit verwoordt, een gloedvolle en hoopvolle belijdenis 
uitspreekt: ‘Voor ons is geloven 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’.  
Hoe mooi is dat!! 
 
Deze gemeenschap heeft al een lange geschiedenis 
achter zich, waar wij als voorzitters, samen met de 
kerkenraad, op verder mogen bouwen. Daarbij weten we 
ons gedragen, gesteund en vergezeld door al die 
mensen, die in verleden én heden, beroepsmatig én 
vrijwillig, zich vaak met ziel en zaligheid inzetten om De 
Drie Ranken vorm te geven en vrucht te laten dragen. 
Maar onze gemeenschap heeft ook een prachtige 
toekomst voor zich. Als nieuwe voorzitters hebben wij de 
nadrukkelijke ambitie om ons de komende jaren te richten 
op de vormgeving en ontwikkeling van de inhoudelijke 
kant van deze toekomst. Want de woorden van de 
geloofstekst zijn prachtig en inspirerend en deze tekst 
belijden is mooi. Maar hoe doén we dat dan, met welke 
vormen en vieringen, met welke activiteiten, op wie 
richten wij ons, wie zijn onze doelgroepen, welke 
toekomst is er voor onze kerk, hoe houden we onze 
vrijwilligers en beroepskrachten - pastores en beheerders 
– gemotiveerd, hoe stemmen we een en ander op elkaar 
af, hoe zijn we present in de wijk en de wereld. Daarover 
willen wij graag op allerlei manieren met elkaar in 
gesprek en met elkaar actief zijn.  
 
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij u allemaal de 
komende periode op wisselende momenten en in 
wisselende samenstelling, als reisgenoot zullen treffen en 
ontmoeten. Ter inspiratie, ter bemoediging, in (on)geloof, 
hoop en liefde. 
 
Met een hartelijke groet van Tineke Breuer en Gert 
Nijmeijer 
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 Het ontwerp van De (nieuwe) Drie Ranken toegelicht 

Een lang traject van plannen en bouwen is nu bijna 
voorbij. We zijn blij dat we binnenkort de opening van 
ons prachtige kerkgebouw kunnen gaan vieren. 
Graag leggen we bij monde van Ed van Gent nog 
eens uit in wat voor gebouw wij vanaf dit seizoen 
geloofsgemeenschap zullen zijn. 
 
Voor De Drie Ranken heeft architect Arnold van 
Ouwerkerk een (kerk)gebouw ontworpen met een 
multifunctionele grote (kerk)zaal en verhuurbare ruimten 
met verschillende grootte en mogelijkheden. Het ontwerp 
is gebaseerd op het kloosterconcept met een heldere 
structuur rondom een pandhof (De Hof). Voor de 
geloofsgemeenschap is daarbij vormgegeven aan: de 
ontmoeting met God, de ontmoeting met elkaar en de 
ontmoeting met de wijk De Maten. 
 
Het oude gebouw had dichte deuren en een besloten hal; 
in het nieuwe gebouw bieden de glazen schuifdeuren 
doorzicht en een open verbinding tussen Eglantierlaan en 
het Violierenplein. De kleur van de vloer sluit aan op de 
bestrating waarmee het publieke karakter wordt 
uitgedrukt. De opeenvolgende ruimten (van buiten naar 
binnen) worden tot in de kerkzaal steeds hoger, waar de 
geloofsgemeenschap in Gods ruimte samenkomt rond de 
tafel van brood en wijn.  
 
De Hof is het hart van het gebouw. Als alle deuren zijn 
geopend is er een omgang om De Hof. Vanuit De Hof 
met waterelement is er via de doopschaal een 
denkbeeldige dwarsverbinding met de tafel van brood en 
wijn en de verkondiging. In De Hof symboliseert het 
kunstwerk “Vuur” de inzet en betrokkenheid van onze 
geloofsgemeenschap.  
 
De ruimten zijn gegroepeerd in drie delen, aangeduid met 
kleuren: paars voor de geloofsruimten; rood voor liefde/ 
ontmoeting en groen voor hoop/ jeugdruimten. De delen 
kunnen onafhankelijk worden gebruikt met een eigen 
toegang, garderobe en toiletgroep. De Huiskamer, 
ontworpen door binnenhuisarchitect Ella Termaat, vormt 
het warme ontmoetingshart met mogelijk een terrasje op 
het plein. Zo open kunnen we in de wijk aanwezig zijn! 
De bar heeft een open karakter. De afsluitbare uitgiftebar 
naar de hal is aanvullend, bij een groot aanbod van 
mensen, of bij gebruik voor gescheiden groepen. De 
Huiskamer biedt ruimte voor de herinneringen van de 
kerk.  

De Aandacht (pastoreskamer) is een besloten werk- en 
spreekruimte buiten het deurensysteem.  Hierdoor kan bij 
een gesloten gebouw deze ruimte altijd naar buiten toe 
bereikbaar zijn. De consistorie is bedoeld voor het 
consistorie-gebed en besloten bijeenkomsten. De 

geplande stilteruimte is gericht op rust en inkeer, het licht 
komt hier binnen via de kerkzaal en de glasstrook naast 
de deur. In afwijking van het oorspronkelijke ontwerp is er 
voor gekozen om beide ruimten permanent samen te 
gebruiken en in te richten als grote stilteruimte. De 
flexibele inzet van ruimten van het gebouw wordt hierdoor 
verkleind maar door de panelenwand blijft het realiseren 
van beide afzonderlijke ruimten mogelijk.  

De Droom en De Toekomst, zijn multifunctionele 
verhuurbare zalen, o.a. gericht op medegebruik door de 
jeugd. Er is ruimte voor diverse werkgroepen. De grootste 
ruimte is tevens filmzaal. Deze heeft een ondersteunende 
functie voor het multifunctionele gebruik van de Kerkzaal. 
Via de deur bij het orgel is er een verbinding voor de 
kindervieringen, maar ook voor artiesten en musici, die 
zich in deze ruimte kunnen voorbereiden en zo via de 
‘coulissen’ De Kerkzaal kunnen betreden. 
 
De Kerkzaal heeft een symmetrische opbouw met 
zijruimten voor orgel en kooropstelling. De witte 
achterwand wordt aangelicht in de kleur van het kerkelijk 
jaar. Deze wand is vooralsnog vrijgehouden i.v.m. de 
mogelijkheid van projectie. In de vormgeving van het 
liturgische meubilair heeft ontwerper Pim van Dijk het 
dragen door de gemeenschap tot uitdrukking gebracht. 
Via drie dubbele taatsdeuren, waarvan de middelste de 
grootste zijn, opent De Kerkzaal zich. Een decoratieve 
wand in de hal.  
 
Als straks het geluid in De Kerkzaal helemaal op orde is, 
zal nog gekeken worden in hoeverre er nog verdere 
aankleding nodig is. Moet er bijvoorbeeld nog een 
symbolisch oriëntatiepunt komen? 
En zou het een mooi idee zijn om elke set deuren een 
naam te geven: geloof, hoop en liefde?  
De grootste (de middelste) van deze drie is dan de liefde. 
Met geloof en hoop betreden we dan De Kerkzaal. De 
grote deuren gaan open bij de hoogtepunten van het 
leven en bij het verlaten van de zaal. De taatsdeuren zijn 
als gespreide armen naar buiten. Een warm welkom. 
Maar ook uitdelende handen. Kortom de deuren krijgen 
betekenis in het gebruik en vertellen een eigen verhaal. 
 
Tot zover op hoofdlijnen de vormgeving van ons gebouw. 
Een gebouw dat klaar staat om ons in geloof, hoop en 
liefde midden in het leven te laten staan. En waarin de 
geloofsgemeenschap zelf haar eigen verhaal zal gaan 
schrijven. 
 
Ed van Gent 
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 Digicoach: jongeren helpen senioren met digivaardigheden.  

Digicoach is een project van Stimenz en De Drie 
Ranken. Het is mede ontwikkeld en financieel 
mogelijk gemaakt door Stichting Huis van 
Ontmoeting www.stichtinghvo.nl 

Aanleiding 
Sommige senioren bezitten onvoldoende vaardigheid  om 
gebruik te maken van digitale hulpmiddelen om te 
communiceren. Hierbij kan je denken aan laptop, tablet, 
en/of smartphone. Maar ook beeldbellen via WhatsApp of 
facetime. In coronatijd bleek hier juist veel behoefte aan 
te zijn. Voor jongeren (de digicoaches) is dit geen 
probleem. Zij zijn opgegroeid in een digitale samenleving.  
 
Doel  
Het Digicoach project wil senioren (65+) digitaal 
zelfredzamer maken door jongeren als ‘digicoach’ in te 
schakelen. Als neveneffect wordt het contact tussen jong 
en oud bevorderd. 
 
Uitwerking 
Het project wil de digitale zelf-redzaamheid van 
geïnteresseerde 
senioren vergroten met 
hulp van betrokken 
digicoaches. De senior 
kiest bij de intake zelf 2-
3 leerdoelen uit om 
samen met de digicoach 
één-op-één aan te 
werken. Gedurende 5-8 
weken, één uur per 
week. Er is een 
individuele intake en een 
gemeenschappelijke 
tussen- en 
eindevaluatie. 
 
Pilot 
Gedurende 6 weken 
hebben we een 
succesvolle pilot gedaan 
met 4 senioren en 4 
digicoaches. Bij de 
eindevaluatie 
rapporteerden de 
senioren een verbetering 
van hun digitale 
vaardigheden. Maar ook 
meer zelfredzaamheid 
en zelfvertrouwen. Ze 
waren zeer tevreden over de geduldige aanpak van de 
digicoaches. De digicoaches (jongeren) waren 
enthousiast over de waardering en de motivatie van de 
senioren en het gezellige contact.  Gemiddeld 
rapportcijfer pilot senioren 8,9 en digicoaches 8,7.  
 
Ervaringen deelnemers pilot 
Vooral doorgaan met dit project. Het is zowel voor 
senioren als voor jongeren leuk om te doen en een mooie 
leerervaring. (een digicoach) 

Ik waardeerde de heldere uitleg en het geduld van de 
digicoach. (een senior) 
Toen ik aan dit project begon was ik heel zenuwachting 
en bang om fouten te maken. Maar nu heb ik meer 
zelfvertrouwen om met mijn laptop aan de slag te gaan. 
(een senior) 
Het is fijn om te merken dat na mijn uitleg de senior iets 
oppakt en het ook kan toepassen. (een digicoach) 
Het is mooi om te zien dat het project meer brengt dan 
verbeteren van digitale vaardigheden. Het geeft mensen 
ook meer zelfvertrouwen. (een projectbegeleider)  
 
Uniek project 
De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt 
vaak te groot. Digicoach is een uniek project. Het is 
gericht op de individuele hulpvraag van de senior. Het is 
één-op-één: senior met eigen digicoach. Het is in principe 
bij de senior thuis (maar dat kan worden aangepast). En 
door financiële ondersteuning van Huis van Ontmoeting 
is het gratis.   
 
Vervolg in oktober 
De organiserende partijen De Drie Ranken en Stimenz 
willen het Digicoach project in oktober voortzetten voor 
een grotere groep. Ze leveren beiden weer 
projectbegeleiders  Marten de Boer en Hans Jacobs 
(jeugdouderlingen) en Aart de Graaf. (buurtregisseur). 
Stichting Huis van Ontmoeting zegt weer toe om fondsen/

giften voor geldelijke ondersteuning te gaan werven. In 
september komen er verdere gegevens in de Wijkkrant 
De Maten over hoe men zich kan opgeven als senior of 
als digicoach. Tot die tijd kunnen vragen worden gestuurd 
naar digitaliseringsproject@gmail.com of naar  055 -
8433 680    
                                                                                                                             
Kees Gorter, namens stichting Huis van Ontmoeting    
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VONC krantensoos 
Begin september start VONC in De 
Drie Ranken een twee-wekelijkse 
krantensoos. In kleine kring bespreken 
we een paar actuele krantenartikelen 
of columns. VONC zorgt voor een 
gespreksleider die van te voren 
aangeeft waarover het zal gaan. Als u 
het leuk en gezellig vindt om zo 

anderen te ontmoeten en van gedachten te wisselen 

onder het genot van een kopje koffie of thee, meld u dan 
aan. U krijgt dan vervolgens bericht of u op de 
betreffende datum mee kunt doen of dat we u voor een 
volgende krantensoos  zullen noteren. Het maximum 
aantal personen stellen we wegens de corona-
beperkingen voorlopig op zeven (incl. gespreksleider). De 
krant-gesprekskring plannen we op  woensdagmiddag 
om 14.30-17.00 uur in De Drie Ranken. De 
eerstvolgende bijeenkomst is op wo 15 sep, aanmelden 
voor 12 sep bij  vonc@3ranken.nl  of  06-21638516.: 
Verder zijn nog gepland 29 sep, 13 okt, 27 okt, 10 nov 
en  24 nov.  

 

De Schepping, omgaan 
met de geschenken die 
ons zijn gegeven.  
In september, oktober en 
november organiseert De 

Verwondering 4 avonden rond de Schepping, aansluitend 
bij het jaarthema Verduur-samen waarvan de eerste 
avond in de openingsweek valt.  
Ma 20 sep: De Schepping, Godly Play vertelling met 

verwonderingsvragen en creatieve 
verwerking, door Els Lagerweij en Mariska 
Litjes 

Do 7 okt: Meditatieve dans over De Schepping,                
door Els Lagerweij en Mariska Litjes  

Ma 25 okt: De tweede Schepping, Godly Play vertelling 
met verwonderingsvragen en creatieve 
verwerking, Door Mariska Litjes en Els 
Lagerweij            

Ma 8 nov: Bibliodrama over de Scheppingsverhalen,                        
door Gertrudeke van der Maas 

Van 19.30 uur – 21.15 uur in De Drie Ranken, kosten per 
vond: € 5,- Er geldt een maximum aantal deelnemers 
ivm. de 1,5 meter afstand. Opgave is verplicht en kan 
voor één of meer avonden: 
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  
 
De Verwondering wil mensen Bijbelverhalen laten 
beleven en verstaan in onze tijd. Wat voor de één 
geloofsverhalen zijn, zijn voor anderen oerverhalen over 
mens-zijn. Voor weer anderen zijn deze verhalen 
onderdeel van ons cultureel erfgoed. Altijd weer zijn het 
verhalen om onze eigen ervaringen aan te spiegelen en 
te delen met anderen. Verhalen vol wijsheid, met ruimte 
om vragen te stellen, andere wendingen te onderzoeken 
en om te inspireren tot creativiteit.  
 
Verhalen op maat. 
Voor vertellingen op maat voor jouw groep (bijv. 
buurtgroep, werkgroep, familie- of vriendengroep) kun je 
contact opnemen met Mariska Litjes en Els Lagerweij   
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 
 

Vonc film: De Wilde Stad 
De Wilde Stad is een meeslepende 
bioscoopfilm over het ongetemde dierenrijk in 
een urban jungle van Amsterdam. Een film met 
verrassende plotwendingen gezien door de 
ogen van de avontuurlijke stadskat, Abatutu. 
Een stadse film die de dynamiek, snelheid, 
kracht, schoonheid, humor en hilariteit van de 
rijke natuur in een stedelijke omgeving laat 
zien. Een verhaal vol avontuurlijke 
ontmoetingen tussen mens en dier, waar de 
mens nu eens niet centraal staat. De Wilde Stad is een 

Activiteitenkalender  
September 

08-Sep wo 20.00 Eenvoudig leven (en evt. 15.00) 

09-Sep do 20.00 Wankelmoed 

15-Sep wo 14.30 Krantensoos 

20-Sep ma 19.30 Godly play; De Schepping 

22-Sep wo 19.30 Vonc film - De Wilde Stad 

23-Sep do 09.30 Emmaüs wandeling 

28-Sep di 20.00 Meditatie 

29-Sep wo 14.30 Krantensoos 

29-Sep wo 20.00 Eenvoudig leven (en evt 15.00) 

30-Sep do 20.00 Wankelmoed 

Oktober 

06-Okt wo 07.20 Nykleaster 

07-Okt do 19.30 Meditatieve dans: De Schepping 

07-Okt do 15.30 OGJG collegereeks 

12-Okt di 20.00 Meditatie 

13-Okt wo 14.30 Krantensoos 

13-Okt wo 20.00 Oase leeskring 1 

14-Okt do 15.30 OGJG collegereeks 

14-Okt do 20.00 Oase leeskring 2 

14-Okt do 20.00 Wankelmoed 

21-Okt do 15.30 OGJG collegereeks 

25-Okt ma 19.30 Godly play; De tweede Schepping 

26-Okt di 20.00 Meditatie 

27-Okt wo 14.30 Krantensoos 

27-Okt wo 19.30 VONC film - Philomena 

28-Okt do 15.30 OGJG collegereeks 
November 

02-Nov di 19.30 Luister/Denk mee: drugspastoraat 

03-Nov wo 20.00 Eenvoudig leven (en evt. 15.00) 

08-Nov ma 19.30 Bibliodrama: Scheppingsverhalen 

09-Nov di 20.00 Meditatie 

10-Nov wo 14.30 Krantensoos 

11-Nov do 20.00 Wankelmoed 

17-Nov wo 19.30 VONC film - Babette's Feast 

18-Nov do 19.30 Sacrale dans 

21-Nov zo midd Wijd open ogen 

23-Nov di 20.00 Meditatie 

24-Nov wo 14.30 Krantensoos 

24-Nov wo 15.00 Eenvoudig leven 

25-Nov do 20.00 Wankelmoed 
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film van de makers van de succesvolle natuurfilms De 
Nieuwe Wildernis en Holland–Natuur in de Delta. Wo 22 
sep, 19.30 uur, kosten: €  4,-. Opgave is verplicht:  
vonc@3ranken.nl  

 

Emmaüswandeling  
Als VONC-werkgroep zijn we gestart 
met het aanbieden van een 
wandelactiviteit om mensen te 
verbinden. De eerstvolgende keer zal 
zijn tijdens de openingsweek op do 23 
sep. Twee aan twee een uurtje 
wandelen door het Matenpark, met 

elkaar in gesprek of – een tijdje – in stilte. Je krijgt voor 
onderweg vragen en een gespreksthema mee om over te 
praten. We hopen dat in de ontmoeting en uitwisseling 
een ‘Derde’ met je meeloopt, zoals bij de 
Emmaüsgangers. Bij deze wandeling is goed naar de 
ander luisteren heel belangrijk!  
Graag vooraf aanmelden via  vonc@3ranken.nl: je 
kunt je als tweetal opgeven of alleen. Wij koppelen de 
mensen die zich alleen opgeven aan elkaar tot een 
tweetal. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 10.00 uur 
met als vertrekpunt de fietsenstalling bij de jeugdruimte. 
Voor informatie kun je bellen naar Herman Ekenhorst  
06-5042 3338 
 

Mediteren in De Drie Ranken 
Wereldwijd wordt er door miljarden mensen  
gemediteerd in vele vormen. In verbondenheid 
met verschillende religieuze tradities. Een 
meditatief klimaat kenmerkt zich door een sfeer 
van mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders 
eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend en 
tastend je weg te gaan zonder alles zo vast en 
zeker te weten. Op zoek naar een verstilde 

omgang met God. Een spiritueel proces van omvorming 
in liefde. Christelijke meditatie kan je helpen om je open 
te stellen voor wat je daarbij mag ontvangen. 
In het nieuwe seizoen 2021/2022 kun je weer deelnemen 
aan een meditatiegroep in De Drie Ranken, elke 2e en 4e 
dinsdag van de maand. De meditatie is in de nieuwe 
stilteruimte van De Drie Ranken. We beginnen om 20:00 
uur en ronden om 21:00 uur af met een kop koffie/thee. 
De eerste avond is op di 28 sept. Voor meer info kun je 
contact opnemen met Henri ten Brinke  06-1140 1297 
of  henritenbrinke@3ranken.nl. Voor elke avond is 
aanmelden verplicht  vonc@3ranken.nl 
 

Bezoek aan het “nieuwe klooster” in 
Jorwerd  
Wo 6 okt 7.20 uur – (ongeveer) 14.30 uur 
Op woensdagochtend 6 oktober vanaf 9.15 uur zijn we in 
Jorwerd bij het “Nijkleaster” welkom voor een eenvoudig 
programma.  Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en 
verbinding. Zie https://nijkleaster.frl/ 
Programma: 
9.20  Inloop en welkom. Graag in stilte de kerk een 

plaats zoeken om deze viering mee te maken. 
9.30  Morgengebed  
10.00 Kennismaking met Nijkleaster met koffie/thee en 

kleasterkoeke.  
10.35 Kleasterkuier 
11.45 Middageten in de kerk. We eten samen ons 

meegebrachte brood. (tijd voor nagesprek). 
12.30  Afscheid. 

De Kleasterkuier.Dit is geen gewone wandeling; vaak is 
de wandeling (6 km) opgebouwd uit drie delen: stilte, 
bezinning en verbinding. De wandeling duurt tussen de 
60 en 90 minuten. Goede wandelschoenen of laarzen zijn 
onontbeerlijk. De Kleasterkuier is niet verplicht (niets is 
verplicht overigens). Je kunt ook kiezen om alleen bij de 
dienst en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om welke 
reden dan ook. Zij die zo ver niet kunnen of durven te 
lopen, keren na een poosje terug.  
Enkele praktische punten: Er is plaats voor 9 deelnemers 
incl. chauffeurs (We gaan met drie auto’s). Aanmelden 
voor 27 sep via   vonc@3ranken.nl Wie het eerst 
komt… Kosten € 15,- reis- en verblijfkosten) Vertrek: 7.20 
uur bij De Drie Ranken. 

 

Sacrale dans – Meditatie 
in beweging 
Drie keer op donderdagavond 
door Els Lagerweij:  
7 okt (met De Verwondering), 18 
nov en 16 dec. 
Sacrale dans is een meditatieve 
vorm van bewegen, waarbij 
plezier en beleving voorop staat. 

Passen zijn eenvoudig te leren. We dansen op 
inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities, nu 
eens uitbundig, dan weer verstillend. Er wordt gedanst 
rond een thema. De avonden kunnen apart bezocht 
worden. Danservaring is niet nodig. Zolang de 
maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn dansen 
we op ruime afstand van elkaar. Het is nodig om je van 
tevoren aan te melden. Tijd: 19.45 – 21.00 uur in de 
kerkzaal van De Drie Ranken. Inloop om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,- per keer. Opgave is verplicht:  
vonc@3ranken.nl  
 

VONC film Philomena  
Philomena is een hartverwarmend 
komisch drama dat op diverse filmfestivals 
door zowel pers als publiek omarmd werd. 
Genomineerd voor 3 Oscars waaronder 
Beste Film. De film vertelt het 
waargebeurde verhaal van Philomena 
Lee, die als tiener haar buitenechtelijke 
zoontje ter adoptie moest afstaan op 
aandringen van de Iers-Katholieke 
gemeenschap waar ze woonde. Wanneer 
ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te 
vinden en daarbij op veel verzet stuit 
vanuit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC 
journalist Martin Sixsmith, die in het verhaal een mooie 
comeback ziet voor zijn onlangs geruïneerde carrière. Als 
echter tijdens hun zoektocht de puzzelstukjes op zijn 
plaats beginnen te vallen, ontstaat een ontroerende 
vriendschap tussen beiden, gebouwd op het verlangen 
om de waarheid boven tafel te krijgen over het onrecht 
wat Philomena is aangedaan. Wo 27 okt, 19.30 uur, 
kosten: € 4,-. Opgave is verplicht:  
 vonc@3ranken.nl  

Activiteitenkalender  
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Eenvoudig leven 

Hoe leef je goed? Hoe 
gaan jij en ik met vragen 
rond verduurzaming 
om? Kort geleden 
verscheen het boekje 
‘Eenvoudig leven, 
bijbelstudies over het 
goede leven’.(Sam 
Janse e.a.; Kokboeken-
centrum, 2021). Hierin 
bespreken verschillende 
auteurs bijbelgedeeltes 
met als achterliggende 
vraag: helpen ze ons bij 
het ‘goede leven’? De 
auteurs reiken ons 
vragen aan en 
verwijzingen naar films 
en websites. Voor als je 
je samen met anderen 
wil verdiepen in vragen 
over wat er nodig is, en 
wat wij daarin kunnen 
betekenen. 
 
Op woensdag-avonden of middagen in De Drie Ranken.  
Ook andere wijken behandelen dit boek. Voor data en 
mogelijkheden: zie de websites van de Jachtlaankerk, de 
Goede Herderkerk en Apeldoorn NoordOost. Het ligt in 
de bedoeling om naar aanleiding van dit boek en deze 
thematiek een aantal gezamenlijke activiteiten te 
organiseren. 
 
 

Data De Drie Ranken: 8 en 29 sept, 3 nov, 24 nov en 8 
dec, 12 jan, 16 feb, 16 en 30 mrt. Van 20.00-21.30 uur. 
(bij voldoende belangstelling wordt er ook een kring in de 
middag aangeboden. Dezelfde data van 15.00-16.30 uur. 
Geef aan: voorkeur avond / middag). Er is ruimte voor 
max. 12 deelnemers per groep. Graag z.s.m. opgeven bij 
 adwijlhuizen@3ranken.nl   
 
Ad Wijlhuizen 

Activiteitenkalender 

Luister- en meedenkactiviteit over 
drugspastoraat  
Aan de hand van de stelling 'Mensen worden 
verslaafd door verkeerde keuzes' verkennen wat 
drugsverslaving is.  
Mark Lieshout, meerdere jaren werkzaam bij het 
drugspastoraat Amsterdam, komt aan de hand van 3 
bijbelverhalen de strategie en de inhoud van het 
pastoraat voor drugsverslaafden in Amsterdam 
toelichten. Naast het luisteren naar de verhalen is er 
ruimte om mee te denken en te praten over de stelling 
“Mensen worden verslaafd door verkeerde keuzes”. 
Di 2 nov 19.30 – 21.30 uur in de grote jeugdruimte van 
De Drie Ranken. Inloop om 19.15 uur, kosten € 7,- Graag 
aanmelden via  vonc@3ranken.nl 

 

 

Vonc Film Babette’s Feast 
Aan de verlaten kust 
van Denemarken 
wonen Martina en 
Philippa, de dochters 
van een strenge 
Protestantse pastoor 
die elk aards genot 
afkeurt. Op een dag 
arriveert Babette; zij is 
de Franse onrusten 
ontvlucht. De twee 
zussen besluiten haar 
onderdak te bieden in 
ruil voor het verrichten 
van huishoudelijk werk. 
Veertien jaar werkt 
Babette als hun 
persoonlijke 
huishoudster. Op een 
dag krijgt ze het bericht 
dat ze de loterij 
gewonnen heeft. Met het geldbedrag besluit ze de 
bevolking van het dorp op een feestmaal te trakteren. 
Deze film is een van de favoriete films van Paus 
Franciscus. In Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) 
maakt hij een verwijzing naar deze film. Wo 17 nov, 
19.30 uur, kosten: € 4,- Opgave is verplicht:  
vonc@3ranken.nl  
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Geloven is altijd een overweldiging geweest van de 
onzekerheden in het leven. Het was immers ‘de 
overtuiging van de waarheid van wat we niet 
zien’ (Hebreeën 11: 1). Maar wat als geloof nu eens niet 
de opheffing van de onzekerheid betekent, maar de 
aanvaarding en omhelzing daarvan? Hoe zou het leven 
en geloven er dan uit kunnen zien? 
 

Een themakring voor iedereen tussen 18-45 jaar die deze 
vragen wil verkennen. Begeleiding door Ad Wijlhuizen en 
Rosanne Hofman. Data: 9 en 30 sept, 14 okt, 11 nov, 25 
nov en eventueel 9 dec. Tijd: 20.00-21.30 uur 
Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Graag z.s.m. 
opgeven bij  rosannehofman@3ranken.nl  
 
Rosanne Hofman 

In de Oaseleeskringen lezen en bespreken we in een 
winterseizoen vier recent verschenen boeken uit de Ne-
derlandse literatuur. Helaas konden er in het afgelopen 
seizoen geen kringavonden worden belegd als gevolg 
van de pandemie. Hopelijk gaat dit in het nieuwe seizoen 
wel weer lukken nu de meeste (misschien wel alle) deel-
nemers gevaccineerd zijn. Ik ga voorlopig uit van een 
positief scenario en presenteer hieronder het programma 
voor het komende seizoen. Er zijn twee kringen: één op 
de woensdagavond en één op de donderdagavond. Bei-
de kringen behandelen dezelfde boeken.  

 
Boek I: Marieke Lucas Rijneveld, De 
avond is ongemak (2018) 
Winnaar International Booker Prize 2020 
 
Op woensdag 13 en donderdag 14 ok-
tober 2021 
 
 
 
 
Boek II: Oek de Jong, Zwarte Schuur 
(2019) 
Boek van de maand DWDD, winnaar van 
de Boekenbon Literatuurprijs 2020  en 
nominatie Libris Literatuurprijs 2020 
 
Op woensdag 8 en donderdag 9 de-
cember 2021 
 

Boek III: Judith Fanto, Viktor (2020) 
Winnaar Hebban Debuutprijs 2020 
 
Op woensdag 9 en donderdag 10 febru-
ari 2022   
 
 
 
 
Boek IV: Gerda Blees, Wij zijn licht (2020) 
Nominatie Libris Literatuurprijs 2021 
 
Op woensdag 6 en donderdag 7 april 
2022 
 
 
 
 

De deelnemers schaffen de boeken zelf aan of lenen die 
in de bibliotheek en zorgen ervoor, dat zij die hebben ge-
lezen in de periode voorafgaand aan de kringavonden. 
Ongeveer twee weken voor een kringavond krijgen zij 
een aantal gespreksvragen betreffende het aan de orde 
komende boek per e-mail toegestuurd. 
 
Het maximum aantal deelnemers per kring is 12. Er is 
nog ruimte voor  enkele nieuwe deelnemers.  
Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar   
 oaseleeskring@3ranken.nl Graag voorkeur aangeven 
voor de woensdag of donderdagavond.   
 
Arie Nagel  

Oaseleeskringen: programma voor het nieuwe seizoen 

Activiteitenkalender 

mailto:rosannehofman@3ranken.nl
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Tot ziens!  

Wat klinkt dat fijn… ooit zo gewoon, nu best heel 
bijzonder. Als pioniersteam zien we er naar uit weer 
jonge mensen live te ontmoeten, met ruimte voor dat 
wat jou bezig houdt en met aandacht voor zingeving 
en geloof. Vanaf begin september starten weer 
activiteiten.  
 
Het Open Vuur – een half uur rust en inspiratie 
Wekelijks op de woensdag is er weer Het Open Vuur, in 
de nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken. Op de 
vertrouwde tijd, 19.30 – 20.00 uur, met inloop vanaf 19.15 
uur en nadien voor wie wil ontmoeting met wat drinken. 
De eerste woensdag van de maand willen we samen 
eten (vegetarisch), om 18.00 uur. Via onze website en 
voor belangstellenden via de app is er actuele informatie. 
 
Het Kleine Vuur  - meespeelviering voor peuters en 
kleuters en hun ouders 
Met enige regelmaat willen we voor de kleinsten en hun 
ouders weer samen komen bij Het Kleine Vuur. Na heel 
veel online vieringen zien we er naar uit elkaar weer te 
ontmoeten en daarom starten we op 5 september om 
10.45 uur met een inloop en om 11.00 u met de 
meespeelviering waarna we daarna gezellig bijpraten, 
wat eten met elkaar en onze plannen als Vuurplaats even 
in het licht zetten van het vuur. We  hopen natuurlijk het 
vuurtje weer aan te wakkeren bij ouders en kinderen en 

zo samen ons verbonden en geïnspireerd te voelen bij 
De Vuurplaats. Het volgende Kleine Vuur is op 7 
november.  
 
Podcast 
Eind september zal er weer een podcast te vinden zijn 
van De Vuurplaats op de bekende podcast kanalen en 
via de website. Een serie zomeravondgesprekken zijn er 
te beluisteren. Aan de hand van muziekteksten, 
gedichten of andere teksten gaan we in gesprek met 
gasten die u wel of niet bekend zijn. Eerder maakten we 
een podcast serie rondom vasten.  
 
Nieuwsgierig naar wat De Vuurplaats is en doet? Of heb 
je vragen: mail naar  hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl 
of app naar 06-53207778 of kijk op onze website 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl 
 
Gertrudeke van der Maas, Elbert Vink, Nicolet 
Groeneweg, Rutger van Rozen 

Oud Geleerd Jong Gedaan Apeldoorn organiseert op 7, 
14, 21 en 28 oktober 2021 van 15.30 tot 16.30 u. weer 
een nieuwe collegereeks in De Drie Ranken in de wijk De 
Maten. Een reeks van vier colleges van een uur, over een 
uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier 
achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste 
en deskundige studenten (HBO + universitair). De 
colleges zijn toegankelijk voor iedereen die 
geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd. In de praktijk richten 
we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+. Daarom 
organiseren we de colleges ook overdag. Bij over-
intekening gaan de 60-plussers voor. Ook al worden de 
colleges in een kerkgebouw gegeven, het is nadrukkelijk 
géén kerkelijke activiteit!! 
 
De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, 
maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het 
college krijgt u de mogelijkheid mee te praten en vragen 
te stellen. Ook na het college bent u van harte welkom 
om met elkaar nog even door te praten of de student-
docent nog aanvullende vragen te stellen over het 
onderwerp. De inloop is vanaf 15.00 uur. 
 
Het onderwerp voor de oktobercollegereeks is op dit 
moment helaas nog niet bekend, omdat het afhankelijk is 
welke getrainde student-docenten op dat moment 
beschikbaar zijn. En dat is weer afhankelijk van de 

collegeroosters, die vaak pas laat bekend zijn.  
De colleges die in de afgelopen twee jaar zijn gegeven, 
hebben veel enthousiasme bij de deelnemers 
veroorzaakt en zijn door hen zeer hoog gewaardeerd een 
gemiddelde waardering van 8,3 !!. En OGJG Apeldoorn 
gaat met de tijd mee, want het afgelopen jaar zijn 
vanwege corona zelfs twee interactieve online colleges 
gegeven, via ZOOM. Dat was ook prachtig, maar in 
oktober hoopt OGJG Apeldoorn de collegereeks weer in 
‘levende lijve’ in De Drie Ranken te kunnen geven. 
 
Opgave voor de college-reeks:   
Dit kan via de mail:  
 oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl U vermeldt 
daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum en door betaling van € 20.- op 
rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. 
Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG oktoberreeks 
2021. Graag uiterlijk 2 weken vóór de start van het eerste 
college (€ 20,- is voor het geheel van de 4 colleges). Bij 
over-intekening krijgen senioren (60+) voorrang boven 
niet-senioren.  
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gert Nijmeijer, 
 06-53783808. En verder: www.3ranken.nl/activiteiten/
oudgeleerdjonggedaan en  
www.oudgeleerdjonggedaan.nl 

Collegereeks ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ oktober 2021 in De Drie Ranken  

Activiteitenkalender 
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 Hannah Kreijkes: het vertrouwde gezicht van Amnesty 

Zij zat 30 jaar lang een keer per maand op 
zondagmorgen bij de ingang van de kerkzaal achter 
een tafel. Vroeger zat zij eerst in de Heemgaard en 
daarna in De Drie Ranken. Zo deed zij dan twee 
diensten op een zondag. Wat ze daar deed? Wel, ze 
riep ons op onze handtekening te zetten voor 
Amnesty International. Zo was zij 30 jaar lang achter 
haar tafel het vertrouwde gezicht dat aandacht vroeg 
voor politieke gevangenen over de hele wereld: 
Hannah Kreijkes.    
 
Hannah werd in 1947 geboren in Nijverdal. Daar volgde 
zij de lagere school en de Mulo. Eenmaal van school ging 
zij werken op de loonadministratie van een van de 
textielfabrieken van Nijverdal. In 1967 trouwde zij als 
hervormd meisje met Wim, een gereformeerde jongen uit 
hetzelfde dorp. Een Samen-op-Weg huwelijk dus! Toen 
zij in 1973 in De Maten kwamen wonen, vonden zij daar 
een kerkgemeenschap die precies bij hen als hervormd-
gereformeerd stel paste en waarin zij zich ogenblikkelijk 
thuis voelden. Dat thuisgevoel heeft zij tot de dag van 
vandaag gehouden. Helaas is haar man in 1989 op 43 
jarige leeftijd plotseling aan een hersenbloeding 
overleden. Samen met haar twee dochters moest zij toen 
haar leven opnieuw inrichten. De kerkgemeenschap en 
haar geloof zijn haar daarbij tot grote steun 
geweest.  

Op een dag nu dertig jaar geleden werd zij in 
de kerk aangesproken door een jonge vrouw 
met de vraag of zij haar wilde opvolgen in de 
schrijfactie van Amnesty International. Ze zou 
voorbeeldbrieven krijgen van de werkgroep van 
Amnesty International in Apeldoorn. Deze 
brieven zou zij dan moeten overschrijven en 
voorzien van de handtekeningen die zij in de 
kerk zou verzamelen. Daarna zou zij deze 
brieven moeten versturen naar ambassades en 
regeringsinstanties van landen waar mensen 
om politieke redenen vaak onder onmenselijke 
omstandigheden gevangen zaten. In deze 
brieven werd gevraagd om opheffing van hun 
gevangenschap of in ieder geval om 
verbetering van hun lot. Het sprak haar meteen 
aan om zo stem te kunnen geven aan de 
“stemmelozen” in deze wereld. Zij wilde dit werk 
waarvan zij voelde dat het bij haar paste, graag 
overnemen. En zo kwam zij achter haar tafel in 
de kerk te zitten. Dertig jaar lang heeft zij dit 
met hart en ziel gedaan. Nu moet zij helaas 
stoppen omdat zij ernstig ziek is. De ziekte van 
Kahler put haar zo uit dat zij voor dit werk geen 
energie meer heeft. Het goede en zinvolle werk 
van Amnesty gaat haar evenwel zo zeer aan 
haar hart dat zij vanuit haar huis op bescheiden 
wijze daarmee wil doorgaan zolang als het nog 
kan. Want zinvol is het!  
 
Van tijd tot tijd is er immers ook wel eens “goed 
nieuws” te vertellen als blijkt dat de brieven een 

positief effect hebben op het lot van politieke 
gevangenen. En daar doet zij het voor! 
 
Toen ik haar vroeg hoe de mensen in de kerk al die jaren 
over het algemeen op haar oproep hadden gereageerd, 
antwoordde zij dat de reacties van de mensen meestal 
positief waren. Velen hebben bij haar hun handtekening 
gezet en spraken onderwijl hun waardering uit voor het 
goede en zinvolle werk van haar en van Amnesty 
International. Het meest heeft zij genoten van Bo, dat 
kleine meisje dat elke keer als zij daar zat, vrolijk langs 
kwam om met veel enthousiasme haar kinder-
handtekening te zetten. Kijk, zei Hannah ontroerd tegen 
mij, dat is toch mooi dat een kind zo jong nog het werk 
van Amnesty een goed hart toedraagt. Zo zal dit werk in 
de toekomst zeker voortgang vinden! 
 
Voor wat onze geloofsgemeenschap betreft, zal Lini 
Oldewarris de plaats van Hannah Kreijkes overnemen. 
Namens ons allen willen wij jou, Hannah, bedanken voor 
al die jaren dat je zo trouw en vol overtuiging bij de deur 
van de kerkzaal hebt gezeten en ons opriep onze 
handtekening te zetten. 
 
Hans Hulst 
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 Han Brinkhuis: Trots op een duurzaam gebouw. 

Nu met de officiële opening in zicht de laatste 
installatie en inrichtingszaken onder handen zijn, is 
het een goed moment om terug en vooruit te blikken 
met Han Brinkhuis, als voorzitter van het project-
bureau en later coördinatiecommissie, en de laatste 
twee jaar ook als mede-voorzitter van de kerkenraad, 
intensief betrokken bij het bouwproces. 
 
Han Brinkhuis, getrouwd met Annelies, 3 volwassen 
kinderen, woont in Oosterhuizen, en is al vele jaren 
betrokken bij De Drie Ranken. Hij omschrijft zichzelf als 
gedreven, een mensen-mens en wil graag iets voor 
anderen betekenen. In het dagelijks leven vervult hij als 
zelfstandige nu de functie van directeur grote projecten 
bij een groot bouwbedrijf, en wordt daarbij landelijk 
ingezet om ‘probleemprojecten’ weer vlot te trekken. 
Zakelijk, ja, maar wil altijd mensen eerlijk behandelen. Als 
dat gevoel er niet is, is het gewoon niet goed. 
 
‘Heeeeel lang geleden al’ heeft de projectontwikkelaar 
kontakt gezocht met toen nog de Maatschap. De 
Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) en de Rooms-

Katholieke Kerk waren toen nog samen de eigenaar van 
het gebouw. De projectontwikkelaar wilde een deel van 
de kerk kopen om er een supermarkt en appartementen 
te bouwen. De kerken stonden daar wel open voor: de 
gemeenschap werd kleiner en het gebouw ging steeds 
meer kosten in gebruik en onderhoud. Maar dan moest er 
nieuw voor oud worden gerealiseerd met voor de kerk 
een gesloten beurs. Er is toen voor de ontwerpfase vanuit 
de Maatschap (als eigenaar) en de geloofsgemeenschap 
(als gebruiker) een Projectbureau in het leven geroepen, 
onder leiding van Ed van Gent. Toen, na vele jaren en 
een tweede architect, er een ontwerp lag dat haalbaar en 
voor alle partijen akkoord was, gaf de projectontwikkelaar 
groen licht. Op dat moment, bij de overgang van ontwerp 
naar realisatie, heeft Ed van Gent Han gevraagd om het 
stokje over te nemen. Projectbureau 2.0 kwam zo tot 
stand. ‘Ik heb dit gedaan onder de voorwaarde dat Ed 
mee zou gaan, en dat we een mandaat kregen van de 
Kerkenraad en de PGA’ (de PGA was inmiddels enig 
eigenaar). ‘Vooral dat mandaat vond men wellicht 
overdreven formeel, maar maakte de relatie naar de 
projectontwikkelaar helder en er onder lag een heel 
duidelijke opdracht vanuit de PGA’. Het bouwproces heeft 

lang geduurd. ‘Ja, het was aangenomen als een turn-key 
project, maar de ontwikkelaar en de aannemer hadden 
vaak de zaken niet voor elkaar. Toen we destijds de oude 
kleine kerkzaal moesten verlaten hebben we dat in eerste 
instantie dan ook geweigerd. We hebben onafhankelijke 
adviseurs en onze jurist moeten inschakelen. Al met al 
een zeer moeizaam traject, waarin we steeds het gelijk 
aan onze kant hadden, maar wat veel heeft gevraagd van 
de mensen.’  Naast het Projectbureau (gericht op de 
bouw) werd door de Kerkenraad ook nog een 
inrichtingscommissie opgezet die zich samen met de 
Beheercommissie richtte op de inrichting en de 
verhuizing. Ongeveer een jaar geleden zijn alle groepen 
samengevoegd in een Coördinatiegroep. In totaal hebben 
zo’n 40-50 vrijwilligers zich tijdens het hele project 
ingezet. ‘Fantastisch dat we zoveel talent in huis hebben!’ 
 
‘We kunnen trots zijn op wat er nu staat.’ Het gebouw 
voldoet nu aan de laatste eisen, is uitstekend geïsoleerd, 
zowel muren als isolatieglas, overal led-verlichting, 
warmtepompinstallaties voor (lage temperatuur) 
vloerverwarming en warmwater, zonnepanelen op het 
dak van de jeugdruimte. Er is veel geïnvesteerd om tot 

een duurzaam gebouw te komen, met daarbij ook 
duidelijk lagere energie- en onderhoudslasten. Belangrijk 
omdat we als wijkgemeente die lasten zelf moeten 
(kunnen blijven) dragen. En een goed uitgangspunt om 
nu door te pakken en ons nu ook bij het ‘groene kerken’ 
initiatief aan te gaan sluiten. 
 
‘De Drie Ranken is destijds neergezet vanuit een grote 
visie: drie geloven (katholiek, hervormd en gereformeerd) 
onder één dak. Maar het was een vrij gesloten gebouw, 
omzoomd door hagen.’ Nu staat er een vernieuwd 
gebouw, met veel ramen, direct aan het Violierenplein, 
meer naar buiten gericht, met deuren waarbij je door de 
kerk heen kan kijken. Met een uitnodigende huiskamer, 
een professionele keuken, een binnentuin waar het licht 
van boven binnenkomt, en een tuin waar de bankjes 
uitnodigen om even te gaan zitten. ‘Het gebouw is zo een 
hulpmiddel geworden voor de missie van onze 
gemeenschap: ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenschap als daarbuiten. Om zo in gesprek te blijven 
over zingeving en wat ons bezig houdt.’ En daar gaat het 
uiteindelijk om. 

 
Gert Jan Luiten 
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 Kerkrentmeesters  

Wijkkas Begroting 2022 
Inkomsten in € 
Collectes  7.000,00  
Zangdienstcollectes  500,00  
Giften  2.500,00  
Wijkkasactie (2 jr) 5.000,00  
Oud ijzeractie 1.500,00  
Kerst- Oliebollenactie 4.000,00  
Overige ink. (koffiebonnen)  1.500,00  
Totaal  22.000,00  
  
Uitgaven in € 
Taakgroep Eredienst  7.330,00  
Taakgroep Pastoraat  3.220,00  
Koffie  6.000,00  
Kopieën  3.500,00  
Overige: scribaat etc.  1.950,00  
Totaal 22.000,00  

 
 

Wijkkas Jaaroverzicht 2020 
Inkomsten in € 
Collectes 7.297,67  
Zangdienstcollectes  441,60   
Giften 3.551,00  
Wijkkasactie (2019) 5.300,00  
Acties (metaal, blikjes, papier) 2.227,64  
Fondsen en legaten 1.100,00  
Overige ink. (koffiebonnen ) 1.726,52  
Totaal  21.644,43  
  
Uitgaven in € 
Taakgroep Eredienst 4.748,72  
Taakgroep Pastoraat 1.467,57  
Koffie 6.000,00  
Kopieën 3.538,47  
Overige: scribaat etc. 2.795,36  
Totaal 18.550,12  

Actie Wijkkas 
 
Eens in de twee jaar ontvangt u van ons het verzoek of u 
een vrijwillige bijdrage wilt leveren aan de wijkkas.  
De wijkkas heeft als inkomsten o.a. collectes, giften, 
opbrengsten van oud ijzer en deze tweejarige actie.  
Helaas missen we vanaf 1 juli 2021 de inkomsten uit de 
inzameling van blikjes en flessen. Hier zit nu statiegeld op 
en de gemeente geeft hiervoor geen vergoeding meer. 
 
Uitgaven vanuit de wijkkas zijn wijkgerichte activiteiten 
zoals de licentie voor het liedboek, bezoekteam ouderen, 
kopieer- en stencilkosten, kaarsen, bloemen, attenties, 
gedachtenistekens en de kosten van speciale vieringen 
zoals Advent, Kerst en de 40-dagen tijd. En niet te 
vergeten: de koffie, de uitgaven voor liturgie en voor de 
koren! 
U ziet, uw bijdrage wordt goed besteed en is zeer 
welkom! 
 
Dankzij uw tweejaarlijkse gift zijn de inkomsten en 
uitgaven de laatste jaren in balans. Om dit voor de 
komende twee jaar ook te realiseren, hopen we dat u 
weer een vrijwillige bijdrage voor de wijkkas wilt 
leveren. U kunt het bedrag overmaken op  
NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De 
Maten en onder vermelding van Wijkkas 2021/2022. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Jan Kuiper, penningmeester Wijkkas  
 penningmeester.wijkkas@3ranken.nl  

Solidariteitskas 2021 
Begin juni hebt u per mail of via een thuisbezorgde brief 
de informatie over de Solidariteitskas actie van ons 
ontvangen. Wij kunnen u een tussenstand van 
€ 4.556,70 melden, waar we u hartelijk voor bedanken! 
Het vaste bedrag dat we moeten afdragen aan PKN 
Nederland is vastgesteld op € 5.780,- en zoals u ziet zijn 
we er nog niet. Misschien was het u even ontschoten, dat 
kunnen we ons heel goed voorstellen. We vragen u 
hierbij alsnog de bijdrage  (€ 10,- per persoon vanaf 21 
jaar) over te maken op NL72 RABO 0373 7154 12 t.n.v. 
Protestantse Gem. Apeldoorn onder vermelding van 
Solidariteitskas 2021.  
 
Hebt u geen mail of een brief ontvangen en wilt u wel 
bijdragen aan de Solidariteitskas 2021, dan vragen wij u 
een mail te sturen naar  Hoofdkb@pkn-apeldoorn.nl  
U ontvangt dan de nodige informatie. 

 

Actie Kerkbalans 2021 
En dan nog dit goede nieuws over Actie Kerkbalans 
2021: wij zijn als eerste van alle wijken van de 
Protestantse Gemeente Apeldoorn met de toezeggingen 
voor bijdrage Kerkbalans 2021 boven het begrote bedrag 
gekomen! 
 
Begroot was: € 256.270,- en inmiddels is de stand van de 
toezeggingen € 257.914,-  We gaan er dan wel vanuit dat 
iedereen die heeft toegezegd, dit uiteindelijk ook gaat 
overmaken. 
 
Een mooi resultaat waar we 
met elkaar enorm trots op 
mogen zijn! 
 
De Kerkrentmeesters 
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 GCL: Een christelijke wereldbeweging in Nederland 

De ‘Gemeenschap Christelijk Leven’ (GCL) is een 
wereldwijde gemeenschap van christenen: mannen 
en vrouwen, jong en oud, die Jezus Christus van 
dichterbij willen volgen en willen meewerken aan de 
opbouw van zijn Koninkrijk. De Geestelijke 
Oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola 
vormen de bron van hun spiritualiteit. De leden van 
GCL reflecteren over het geloof en over hoe zij dit in 
hun dagelijks leven, als persoon of als gezin, kunnen 
verwerkelijken. 
 
GCL-leden komen ongeveer één keer per maand bijeen 
in een groep, om hun ervaringen te delen en elkaar te 
ondersteunen op hun levensweg. Zij proberen 
gezamenlijk om de dagelijkse bezigheden te verstaan 
vanuit het geloof en om in de geest van Jezus 
beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. 
Innerlijke vrijheid, dienende liefde en solidariteit met 
mensen in nood staan centraal. 
 
Wereldwijd is GCL aanwezig in meer dan zestig landen, 
verspreid over alle continenten. In Nederland zijn er 
momenteel tien GCL-groepen actief, in Amsterdam (2), 
Delft, Den Haag (3), Eerbeek, Hoofddorp (2) en 
Nijmegen.   

 
Een welkomstraject voor GCL bestaat uit negen 
bijeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst maakt de 
groep een keuze of zij verder willen gaan als GCL-groep.  

De globale inhoud van de negen bijeenkomsten is de 
volgende: 
1. Een eerste kennismaking met elkaar  
2. Mijn persoonlijke levensgeschiedenis  
3. Het levensgebed  
4. Kennismaking met onderscheiding der geesten  
5. Bidden met de Bijbel  
6. God, de uiteindelijke zin van mijn leven  
7. De werkwijze van GCL  
8. Zending, als meewerken aan de opbouw van Gods 

Rijk.  
9. De keuze: willen wij graag verder gaan op deze weg 

of niet. 
 
De werkwijze tijdens het welkomstraject van GCL-
bijeenkomst is de volgende: er word begonnen met een 
lied of een gebed. Voor elke bijeenkomst is een 
gebedsblad beschikbaar, met een Bijbeltekst, een korte 
toelichting en enkele vragen die de verbinding maken met 
het persoonlijk leven. Aan de deelnemers wordt gevraagd 
hier thuis al wat over na te denken en te bidden. Tijdens 
de bijeenkomst is er na de opening wat stilte en 
vervolgens wordt er uitgewisseld volgens de methode 
van het luistergesprek: eenieder kan aangeven wat hij of 
zij heeft ervaren. Er wordt niet gediscussieerd, maar 
respectvol naar elkaar geluisterd. Er wordt afgesloten met 
een lied of een gebed.  
 
In Apeldoorn gaan wij een welkomstraject beginnen via 
Team links op zaterdag 18 september van ongeveer 
9.00 tot 11.00 uur. Na deze bijeenkomst kunt u beslissen 
of u aan het traject wilt deelnemen. De data voor de daar-
opvolgende bijeenkomsten zullen wij samen vastleggen. 
Als u wilt, kunt u contact opnemen met Dorie Mol,  
 doriemol54@gmail.com en dan krijgt u de link om deel 
te nemen. 
 
Dorie Mol 

Uitnodiging voor de bijeenkomst van de 
Confessionele Kring Apeldoorn.  
D.V. woensdagavond 15 september 
2021, aanvangstijd: 19.45 uur. 
 
Onderwerp: ‘Christenen voor duurzaamheid’ 

Over de ‘groene draad’ in de Bijbel. 
Spreker: Peter Siebe, pers-voorlichter 
bij het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap (NBG). Daarnaast 
actief als journalist en spreker van de 
Groene Kerken. Hij werkte mee aan 
de Groene Bijbel die in 2016 bij het 
NBG verscheen. 
 

Locatie: Dorpskerk Vaassen, Marktplein 7, Vaassen. 
Er gelden de dan gebruikelijke coronavoorschriften. 
Reserveren noodzakelijk via e-mail:  
 cka@confessionelebeweging.nl.  
De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte 
welkom in onze bijeenkomsten. Het is echter ook 
mogelijk de bijeenkomst te volgen via een livestream:  
www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws’. 

In een viering zondag 3 oktober om 
15.00 uur in De Drie Ranken staat 
het zegenen van mensen centraal. 
Misschien wel juist in deze vreemde en 
onzekere tijd is er behoefte te zoeken 
naar Gods nabijheid. Er zijn veel 
zorgen en er is bij velen een groeiende  
onzekerheid in situaties van ziekte, 
ouderdom en eenzaamheid. Of 

misschien heeft u simpelweg de behoefte om persoonlijk 
gezegend te worden. We zingen en bidden met elkaar, er 
is een korte overweging, en afhankelijk van de corona-
beperkingen tegen die tijd worden de handen opgelegd en 
wordt er een persoonlijke zegenbede uitgesproken. 
Vanwege de persoonlijke betrokkenheid op wie een 
zegen vraagt, is het wenselijk als men zich van tevoren 
opgeeft. Voorgangers zijn ds. A.A. Wijlhuizen en een RK 
voorganger. Het zal duidelijk zijn dat deze viering niet 
wordt uitgezonden. Informatie en aanmelden kan via de 
pastores en via Anneke Sijtsma,  tel. 5412824,  
 zegenviering@3ranken.nl. In de hal van de kerk liggen 
vanaf zondag 12 september aanmeldingsformulieren.  
 
Anneke Sijtsma 

Confessionele kring Uitnodiging Zegenviering 
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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: 
Tineke Breuer,  06-1619 4285 en Gert Nijmeijer,  
06-5378 3808  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: Vanaf november t/m maart: 10.00 uur. Van 
april t/m oktober 09.30. 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 

De meeste activiteiten starten weer op,  
maar corona maatregelen kunnen dat 
weer wijzigen. 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. 
 

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: vanaf voorjaar 2022. 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. Start weer in oktober. 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,  06-5337 6412 
 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,  
 taizereis@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,  rosannehofman@3ranken.nl 
 

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

Creatieve handwerkgroep: Al handwerkend elkaar 
ontmoeten. Woensdag van 09.30-11.30 uur. Tineke 
Gerritsen,  5336 431, Anneke Sijtsma,  5412 824,   
 creatievehandwerkgroep@3ranken.nl 

 

Gebedsgroep: 2e maandag v.d. maand om 14.00 uur 
bij iemand thuis. Riet Vink,  5410 607; Hetty Sips,  
 5333 511  gebedsgroep@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,  06-5194 1640  
 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. 
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. 
Aansluitend koffie en inloop in De Huiskamer tot 11.00 
uur. 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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5 september 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
12 september 
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. 
 
19 september 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
26 september, Openingsviering De Drie Ranken 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. T. Breuer, Open 
Kring Viering m.m.v. Pur Sang 
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
3 oktober 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, afscheids- en 
bevestigingsdienst ambtsdragers en medewerkers  
15.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen + RK voorganger, 
zegenviering 
 
10 oktober 
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. 
 
17 oktober 
09.30 uur, ds. G.A.J. van der Maas, diaconale dienst  
 
24 oktober 
09.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. M. Litjes, Open 
Kring Viering 
09.30 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
31 oktober 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke en ds. A.A. Wijlhuizen, 
gedachtenis overleden gemeenteleden, m.m.v. Con 
Passione 

 
 
 
 

7 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
14 november 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, m.m.v. Pur Sang 
10.00 uur, Next Step, viering voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, viering voor jongeren van 15-25 jr. 

Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in De Maten 
Afhankelijk of er nog beperkingen zijn in de zorgcentra, 
zijn belangstellenden uit de wijk bij zowel Heemhof als in 
het Vierhuis van harte welkom. Zie voor actuele info de 
digitale weekbrief (voor abonnees) of www.3ranken.nl.  
 
Heemhof 
Beatrijsgaarde 5, de vieringen beginnen om 10.30 uur.  
 
5 september, mevr. M. Bossenbroek – Baller 
12 september, mevr. M. Hoekstra 
19 september, ds. D. Luijmes 
26 september, Pastor H. de Jong, RK viering 
3 oktober, mevr. C. Lindner 
10 oktober, mevr. M. Bossenbroek – Baller, Heilig 
Avondmaal 
17 oktober, mevr. J. Aantjes 
24 oktober, mevr. G. Groenland, RK viering 
31 oktober, mevr. M. Bossenbroek – Baller, 
Allerzielenviering 
7 november, Dhr. R. Bloemendal 
14 november, Nog niet bekend 
 
Het Vierhuis van Groot Schuylenburg 
De Groene Voorwaarts 61, de diensten beginnen om 
10.30 uur.  
 
12 september, ds. Jaap Kappers 
26 september, drs. Constance Schouwstra-Dijkman 
10 oktober, ds. Corma Baas 
24 oktober, drs. Constance Schouwstra-Dijkman 
 
Bijbelkring Gildenhove 
Zodra deze hervat wordt informeren wij u daarover in de 
digitale weekbrief (voor abonnees) en op 
www.3ranken.nl  

Vieringen van 5 september t/m 14 november 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. 

• Kerkradio: Iedere zondag zijn er twee uitzendingen. Om 10.00 en om 19.00 uur met een gewone draagbare radio 

te beluisteren via 87,6 MHz op de FM-band in de “ether”; of via kanaal 80 van de digitale radio van Ziggo. Iedere 

2e zondag wordt de ochtendviering uit De Drie Ranken om 19.00 uur uitgezonden. 

 

Attentie: vanaf 7 november begint de 
viering om 10.00 uur. 






