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Open dag 
De Drie Ranken 

RUIMTE VOOR 
VERBINDING 

 

zaterdag 25 september 2021 

Eglantierlaan 202, Apeldoorn  

PROGRAMMA 
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Intro 
Met dit boekje kun je alle ruimtes van De Drie Ranken bekijken 
en meteen zien wat er allemaal in het gebouw te doen is. Kijk 
op de plattegrond op de middenpagina’s en volg de pijlen. 
 

Uitleg over de ruimtes vind je hieronder. De nummers in de 
plattegrond corresponderen met de nummers in de tekst. Lees 
ook de extra informatie op de borden bij sommige ruimtes over 
bouw,  inrichting  en aanwezige kunstobjecten. 
 

Uitleg over activiteiten vind je op de laatste pagina’s. Veel 
plezier! 
 
 

Over de ruimtes 
 

1. De Kerkzaal 
De Kerkzaal is volledig vernieuwd. Kijk voor meer informatie over 
bouw en inrichting van De Kerkzaal op het informatiebord bij de 
ingang van de zaal. 
 

2/4. De Belofte en De Bron 
De Bron en De Belofte zijn vergaderzalen.  
 

3. De Hof 
De binnentuin wordt De Hof genoemd. Deze 
naam verwijst niet alleen naar de Hof van Eden 
(het paradijs), maar ook naar een hofje in de stad, 
vaak een oase van groen en rust. Deze binnentuin 
is dat ook. Je vindt hier de elementen van ons 
bestaan: water, aarde en lucht. Het element vuur 
wordt verbeeld door het glazen kunstwerk van de 
bekende glaskunstenares Annemiek Punt. Kijk 
voor meer informatie op het paneel bij De Hof. 
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5. De Bezinning en De Stilte 
Dit is de stilteruimte van de kerk. Kijk voor meer informatie over de 
bouw en de inrichting op het informatiebord bij de ingang van de 
ruimte. 
 

6. De Aandacht 
Deze ruimte is geschikt om een persoonlijk gesprek te voeren met 
een van de pastores van De Drie Ranken. 
 

7. De Tuin 
De Tuin van De Drie Ranken is niet alleen voor de bezoekers van de 
kerk, maar is bedoeld als gemeenschapstuin voor de wijk. De tuin is 
duurzaam aangelegd en de gevarieerde beplanting trekt insecten 
aan en zorgt zo voor meer biodiversiteit. 
 

8. De Droom 
Dit is de kleinste van de twee multifunctionele jeugdruimtes. 
Geschikt voor kinderopvang, maar ook voor creatieve activiteiten.  
 

9. De Toekomst 
Dit is de grootste jeugdruimte. Ook deze ruimte is multifunctioneel 
te gebruiken. Kijk voor meer informatie op het paneel naast de 
deuropening. 
 

10. De Huiskamer 
De Huiskamer is een ruimte voor ontmoeting, maar dan in 
huiselijke sfeer. Meer informatie staat op het informatiebord bij 
deze ruimte. 
 

11. De Ontmoeting 
Dit is de centrale hal, de plek waar mensen elkaar na een kerkdienst 
of een activiteit kunnen ontmoeten. De hal is verbonden aan de 
doorgang die loopt van de ingang aan de Eglantierlaan naar de 
ingang aan het Violierenplein. Meer informatie over deze ruimte is 
te vinden op het informatiepaneel in de hal. 
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Zie alles, volg de route 
Hier geven we de route aan die je door alle ruimtes en langs alle 
activiteiten voert. Om de anderhalve meter afstand te 
garanderen, vragen we je deze route te volgen. 
 
Loop na binnenkomst door naar de centrale hal: De Ontmoeting.  
11. De Ontmoeting – de centrale ontmoetingsplek – ga even zitten 
voor een kopje koffie of thee! En dan door naar: 
1. De Kerkzaal – ieder uur is hier een kort concertje en tussendoor 
hebben diverse groepen (OGJG, Samen Delen, VONC en Huis van 
Ontmoeting) een tafeltje waar ze je graag wat over hun activiteiten 
vertellen. 
9. De Toekomst – voor de jeugd! 
8. De Droom – tentoonstelling van werk van de Oase-schildergroep. 
10. De Huiskamer – ’s ochtends kun je hier koffie drinken, ’s 
middags kun je hapjes proeven van Smaken in De Maten. 
 
Ga hierna weer terug naar 11. De Ontmoeting en loop door naar: 
2/4. De Belofte en De Bron – tentoonstelling over de geschiedenis 
van De Drie Ranken. 
3. De Hof – hier mag je ook even doorheen lopen en het glazen 
kunstwerk bewonderen – mooi toch? 
 
Loop nu richting de uitgang aan de Eglantierlaan: 
5. De Bezinning en De Stilte – All Souls All Mates nodigt je uit een 
kaarsje aan te steken voor iemand die je mist. 
6. De Aandacht – hier is ruimte voor een persoonlijk gesprek. Kom 
daar op een rustig moment eens voor terug. 
 
En de route eindigt buiten: 
7. De Tuin (buiten!) – Warm je aan het Open Vuur!  
 

Bedankt voor je bezoek en graag tot ziens! 
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Meer informatie over  
de diverse ruimtes vind je op de voorgaande pagina’s  

en over de activiteiten op de volgende pagina’s. 
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Over de activiteiten 
 

In De Kerkzaal (1) 
 
OGJG 
De werkgroep OGJG (Oud Geleerd Jong Gedaan) 
Apeldoorn organiseert drie keer per jaar een 
collegereeks in De Drie Ranken over 
uiteenlopende onderwerpen, van kunst en 
wetenschap tot politiek. De colleges worden 
gegeven door studenten.  
Contact: oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl 
 
VONC 
De werkgroep VONC organiseert inspirerende 
culturele activiteiten die uitdagen tot gesprek. 
Het programma varieert van lezingen en 
spirituele wandelingen tot bijzondere 
filmvertoningen.  
Informatie: 3ranken.nl/vorming-ontmoeting-
vonc of mail naar: vonc@3ranken.nl 
 
FEEL-concerten 
De zondagmiddagconcerten van FEEL zijn een 
initiatief vanuit De Drie Ranken. Komend seizoen 
staan vijf concerten gepland met een heel breed 
muzikaal spectrum: van kleinkunst tot folk-rock.  
Informatie en opgeven: feel@3ranken.nl 
 
Vakantiegeld Samen Delen 
Deze jaarlijks terugkerende actie vanuit de 
kerken van Apeldoorn en omgeving is een 
gebaar van verbondenheid. Wie een ruimer 
inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met 
een plaatsgenoot die het financieel minder goed 
heeft. 
Informatie: 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 
 

mailto:oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl
mailto:vonc@3ranken.nl
mailto:feel@3ranken.nl
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Stichting Huis van Ontmoeting  
Stichting Huis van Ontmoeting zorgt voor 
financiële ondersteuning van activiteiten in De 
Drie Ranken, gericht op welzijn, ontmoeting en 
zingeving voor alle inwoners van de wijk De 
Maten. Zoals OGJG, FEEL en All Souls All Mates. 
Informatie: stichtinghvo.nl/projecten 
Voor donaties aan de stichting: stichtinghvo.nl/
hoe-kan-ik-helpen 
 
In De Toekomst (9) 
 
De diverse jeugdgroepen presenteren zich in 
een doorlopend, afwisselend programma. Van 
De Lichtboot, een viering voor kinderen van de 
basisschool, tot MUF, een soos voor jongeren van 
12 jaar en ouder. Contact: 
delichtboot@3ranken.nl en muf@3ranken.nl 
 
In De Droom (8) 
 
Oase-schildergroep 
De Oase-schildergroep komt elke tweede 
woensdag van de maand van 9.30-11.30 uur bij 
elkaar om vrij te schilderen en ondertussen met 
elkaar te praten. Zij stellen hun werk hier 
tentoon.  
Contact: oaseschildergroep@3ranken.nl 
 
In De Huiskamer (10) 
 
Smaken in De Maten  
Leer op een culinaire manier verschillende 
culturen kennen. De gerechtjes variëren van 
Mikate (uit Congo/Zaïre) tot Kruudmoes (uit  
Oost-Nederland). Proef zelf en vraag het recept 
aan de kok! 
‘Smaken in de Maten’ is het cadeau van 
Stichting Huis van Ontmoeting aan De Drie 
Ranken ter gelegenheid van het nieuwe 
gebouw. Met veel dank aan de koks. 
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In De Belofte en De Bron (2/4) 
 
Expositie over de geschiedenis van De Drie 
Ranken 
Speciaal voor de open dag is er een tijdelijke 
expositie ingericht in De Bron over de 
geschiedenis van het gebouw van De Drie 
Ranken, bijvoorbeeld over de architectuur, de 
inrichting, het kerkraam en het orgel. 
 
In De Bezinning en De Stilte (5) 
 
All Souls All Mates 
Elk jaar in november organiseert de werkgroep 
All Souls All Mates een gedachtenismoment voor 
iedereen in de wijk De Maten. Vooraf is er een 
LichtUur met zang, film en poëzie. Daarna 
worden buiten in kramen duizenden kaarsjes 
aangestoken voor de mensen die worden gemist 
en als teken van verbondenheid.  
Contact: kaarsenactie@3ranken.nl 
 
In De Tuin (7) 
 
Tuin Werkgroep 
De Tuin wordt onderhouden door De Tuin 
Werkgroep van De Drie Ranken, maar ook 
wijkbewoners worden uitgenodigd om te komen 
helpen met het onderhoud. Dat kan op elke 
laatste donderdagmorgen van de maand, vanaf 
9.00 uur.  
Contact: detuin@3ranken.nl 
 
De Vuurplaats/Het Open Vuur  
Kom even zitten en warm je aan het Open Vuur! 
Even niks hoeven, maar er alleen even zitten, in 
stilte en bezinning.  
Informatie: devuurplaatsapeldoorn.nl 
 

De  Tuin 
werkgroep 
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