
  

RUIMTE VOOR VERBINDING 

Vrijdag 24 september 
13.45 - 15.00 uur 
Gastcollege in De Kerkzaal over thema ‘De aarde uit balans’, 
gegeven door een student, georganiseerd door werkgroep Oud 
Geleerd Jong Gedaan. 
Informatie: www. 3ranken.nl/oudgeleerdjonggedaan 
Contact: oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl 
 

19.00 - 20.30 uur 
Officiële opening (alleen voor genodigden). Voor iedereen te volgen 
via live-stream op www.3ranken.nl 

 

Zaterdag 25 september – OPEN DAG 
10.00 - 16.00 uur 
Open dag. Doorlopende presentaties, een tentoonstelling, kleine concerten, activi-
teiten voor kinderen, hapjes uit verschillende culturen, koffie en thee. Kom langs en 
bekijk meteen het nieuwe gebouw! 
 

Zondag 26 september 
9.30 - 11.00 uur 
Feestelijke openingskerkdienst. 
 
 

 zie ook www.3ranken.nl 

 

 

 

Tot ziens in de openingsweek! 

PROGRAMMA (VERVOLG) 
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Openingsweek 
De Drie Ranken 

RUIMTE VOOR 
VERBINDING 

Zaterdag 18 september 

t/m zondag 26 september 2021 

Eglantierlaan 202, Apeldoorn  

PROGRAMMA 
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PROGRAMMA OPENINGSWEEK DE DRIE RANKEN 
Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het nieuwe gebouw organiseert 
de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken een feestelijke openingsweek. Veel 
activiteiten die normaal al plaatsvinden, zijn nu vrij toegankelijk. Loop eens naar 
binnen 

binnen en kijk wat er te doen is. U bent van harte welkom! Sommige activiteiten vereisen 
een aanmelding vooraf, maar voor alle activiteiten geldt: de toegang is gratis. Wel even 
registreren bij binnenkomst, want het kan zijn dat een activiteit vol is. 
 

ZATERDAG 18 T/M ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 

Zaterdag 18 september 
Vanaf 10.00 uur 

Opbouw Muur van 
Ontmoeting. 
Dit is een interac-
tieve kunstwand die 
de ontmoetingsver-
halen laat horen als 

je er langs loopt. De wand blijft nog staan 
tot 3 oktober. 
 

Zondag 19 september 
14.30 uur 
Optreden van kleinkunstenares Charlotte 
Glorie in De Kerkzaal.  
 
16.00 uur 
Optreden van kleinkunstenares Charlotte 
Glorie in De Kerkzaal. 
Contact: feel@3ranken.nl 
 

Maandag 20 september 
[logo?] 9.00 - 9.30 uur 

Stil halfuur in De Kerkzaal. Kom even tot 
rust met meditatieve muziek en stilte. 
 

19.30 - 20.00 uur 
De Vuurplaats / Het 
Open Vuur in zaal De  
Droom. Voor jonge mensen (tot 45 jaar) die 
ruimte zoeken voor stilte en reflectie. Even 
niets hoeven, met rustige luistermuziek en 
mooie beelden. Inloop vanaf 19.15 uur. In-
formatie: www.devuurplaatsapeldoorn.nl 
 

Donderdag 23 september 
Vanaf 9.00 uur 
Meehelpen aan tuin-
onderhoud in De Tuin 
van De Drie Ranken 
Aan de Eglantierlaan. 
Contact: detuin@3ranken.nl  
 

9.30 - 10.30 uur 
Emmaüswandeling (twee aan twee) door 
het Matenpark, met gespreksthema voor 
onderweg, start vanuit De Drie Ranken. 
Vooraf aanmelden via: vonc@3ranken.nl 
 

19.30 - 20.30 uur  

Con Passione, een kleinkoor bestaande uit 
geoefende zangers, viert en zingt een 
Evensong volgens Engelse traditie in De 
Kerkzaal. U bent van harte welkom om dit 
mee te vieren. 
Contact: conpassione@3ranken.nl 
 

Woensdag 22 september 
9.30 - 11.30 uur 
Open schilderles van de Oase-schilder-
groep. Vrij schilderen. 
 
10.00 - 12.00 uur 
Open repetitie gemengd 
koor OZON (leeftijd 50+) 
in De Kerkzaal. Repertoire: 
klassieke muziek. Vooraf  
Aanmelden via: r.vrenken2@upcmail.nl 
 
13.00 - 14.30 uur 

Open repetitie koor Circle of 
Life in De Kerkzaal. Reper-
toire: liederen van troost, hoop 
en verbondenheid. Gelegen-
heidskoor voor bijvoorbeeld 
herdenkingsdiensten. 
Website: www.col-choir.nl  

 
19.30 - 22.00 uur 
VONC-film ‘De wilde 
stad’ in zaal De 
Toekomst. Prachtige 
natuurfilm van de makers van De Nieuwe 
Wildernis. Naderhand kunt u napraten met 
koffie of thee. Graag vooraf aanmelden via: 
vonc@3ranken.nl 

9.30 - 10.30 uur 
Wandeling met bezinning van de Oase-
wandelgroep, start vanuit De Drie Ranken. 
 
19.30 - 21.30 uur 
Godly Play in zaal De 
Droom en zaal De Toe-
komst. Bijbelverhalen 
over de Schepping wor- 
den creatief verwerkt. Vooraf aanmelden 

@
 

20.00 - 22.00 uur 
Open repetitie koor 
Novum Canticum in De 
Kerkzaal. Repertoire: van 
hedendaags tot licht klas- 

siek. Informatie: www.novumcanticum.nl 
 

Dinsdag 21 september 
19.30 - 21.30 uur 
Open repetitie the-
makoor Pur Sang in 
De Kerkzaal. Reper-
toire: moderne, reli-
gieuze liederen. 
Informatie: www.3ranken.nl/pur-sang 
Contact: themakoorpursang@gmail.com 
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