
 

  

  

 

 

 
 
 
 

Uitnodiging opening van De Drie Ranken 
 

 

 

 

Apeldoorn, september 2021 

 

 

Beste leden van onze geloofsgemeenschap, 

 

Met deze brief willen wij u graag uitnodigen om de opening van ons nieuwe kerkgebouw met 

elkaar te vieren. 

 

Na jaren van voorbereiding is de vernieuwbouw van De Drie Ranken afgerond. Het resultaat is 

een modern kerkcentrum, van waaruit wij opnieuw inhoud mogen geven aan onze missie om 

‘vanuit geloof, hoop en liefde midden in het leven te staan’. 

 

Onze kerk is meer dan een plek waar wij als geloofsgemeenschap bij elkaar komen. Het gebouw 

dient ook als Huis van Ontmoeting, waarin alle wijkbewoners elkaar kunnen zien en spreken, als 

een plek waar tijd is voor elkaar. In de week van 18 t/m 24 september zal er volop ruimte zijn 

om, samen met de bewoners van onze wijk, diverse activiteiten te bezoeken, de ruimtes te 

bekijken en sfeer te proeven. De week heeft daarom als thema ‘Ruimte voor verbinding’. U vindt 

het programma in de Drieklank en op de website www.3ranken.nl. 

 

De officiële opening op vrijdagavond 24 september, met Thijs Vernieuwkerk als gespreksleider, 

kan helaas alleen door genodigden worden bijgewoond, want de huidige situatie rond corona laat 

grote groepen mensen nog niet toe. De genodigden ontvangen hiervoor een aparte brief. 

Gelukkig wordt alles gefilmd en kunt u ook via internet de opening volgen, zij het met enige 

vertraging. 

 

Op zaterdag 25 september zal er een open dag worden georganiseerd. In de kerk liggen 

programmaboekjes waarin alle activiteiten tijdens de open dag beschreven staan. Het programma 

van de open dag komt ook op de website en op Facebook te staan. Deze open dag, die duurt van 

10.00-16.00 uur, is voor iedereen vrij toegankelijk. 

 

We willen deze openingsweek afsluiten met een feestelijke openingsviering op zondag 26 

september. Vanwege de beperkte hoeveelheid mensen die binnen aanwezig mogen zijn, zullen 

er drie verschillende vieringen worden gehouden. Daarnaast is ten minste één viering ook met 

een live verbinding via internet te volgen. Meer over deze vieringen leest u in de nieuwste 

Drieklank en in de weekbrief. 

 

 

Wij ontmoeten u graag tijdens de openingsweek! 

 

 

 

 

De kerkenraad 

http://www.3ranken.nl/

