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Van de redactie In dit nummer: 

Verduur-samen is het jaarthema van 
onze geloofsgemeenschap. En met 
het vorige nummer waren we daar 
nog niet klaar mee. Dus meer 
daarover in dit nummer.  
 
De diakonie vult haar jaardoel 
duurzaam in door zich in te gaan 
zetten voor de Stadsakkers. Hans 
Hulst interviewde Dirk Keus, die als 
imker dicht bij de natuur staat. Hoe 
bijen als bestuivers in feite onze 
voedselproduktie op gang houden…  
Ook sprak hij met Sjors Pol,  die 
probeert duurzame keuzes te maken. 
Welvaart en welzijn opnieuw 
afwegend. De gespreksgroep 
‘Eenvoudig Leven’ is gestart en delen 
hun favoriete vegetarische recepten. 
Om ons daarmee een zetje te geven! 
Hans Hase interviewde Arjan van der 
Plas, de energieregisseur voor De 
Maten, over energie en klimaat.  
 
Daarnaast natuurlijk veel aandacht 
voor de Advent en Kerstperiode die 
er aan komt. Fijn dat we nu, nu de 
Corona beperkingen langzaam 
worden afgebouwd, weer kunnen 
uitkijken naar een ‘Komt allen 
tezamen’ rond het wonder van de 
geboorte van Jezus Christus. Dat 
kleine kind, dat ons hoop brengt in 
deze donkere tijd.  
 
Gert Jan Luiten 
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 Oproep Actie Wijkkas 2021/2022 

De bodem is in zicht! 
 

Beste leden van Geloofsgemeenschap De Drie Ranken 
 

In de vorige Drieklank kondigden wij de Wijkkasactie aan. Met het oog op een groenere Drie Ranken dit 
keer geen aparte brief en acceptgiro als bijlage, maar een bericht in de Drieklank. Dit bericht was te 

vinden op de pagina met informatie van de Kerkrentmeesters. En dat was veel deze keer! 
 

Helaas is de opbrengst tot nu toe heel teleurstellend. De voorgaande actie heeft ruim 10.000 euro 
opgebracht, nu staat de teller op een kleine 900 euro… 

Heeft het te maken met de gekozen vorm van berichtgeving? Reageren we sneller wanneer er een aparte 
brief bij de Drieklank zit? Of is alle aandacht naar de opening gegaan? 

We weten het niet. 
Wat we wel weten is dat het er naar uitziet dat de bodem in zicht komt en dat we volgend jaar 

verschillende activiteiten misschien niet meer kunnen aanbieden. 
 

En dat zou jammer zijn want uitgaven vanuit de wijkkas zijn wijkgerichte activiteiten! We lichten er een 
aantal uit; kosten van speciale vieringen zoals Advent, Kerst en de 40-dagen tijd, kaarsen, bloemen, 

attenties, gedachtenistekens, de licentie voor het liedboek, bezoekteam ouderen en kopieer- en 
stencilkosten. 

 
Er waren dit jaar ook forse extra kosten (ruim 5.000 euro) die niet begroot waren, zoals de opening, extra 

opleidingskosten, een nieuwe website en plantenbakken.  
Gelukkig zijn er naast de wijkkasactie wel een aantal mooie giften binnengekomen, waarvoor onze dank. 

Maar de opbrengst van de tweejaarlijkse actie is tot nu toe zo laag dat we een extra oproep doen. 
 

Dus lieve mensen, als je nu denkt: ‘helemaal vergeten!’ of ‘helemaal niet gelezen!’ 
pak je mobiel of tablet, sla aan het internetbankieren, maak je bijdrage over of stop het geld gewoon in 

een envelop! 
 

De Wijkkas kan namelijk niet zonder jouw 2 jaarlijkse bijdrage! 
 

Het rekeningnummer is NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten,  
onder vermelding van Wijkkas 2021/2022. 

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Jan Kuiper, penningmeester Wijkkas   
 penningmeester.wijkkas@3ranken.nl 
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 Tijd om te hopen 

Tot 21 december worden de dagen steeds korter en de 
wereld steeds donkerder. Voor veel mensen is dat een 
onprettige en deprimerende ervaring. Maar naarmate de 
nacht vordert, komt de dageraad dichterbij. Met de 
zonnewende kantelt het seizoen. De dagen beginnen 
weer te lengen, de wereld wordt lichter. De kerkelijke 
traditie heeft dit natuurritme verbonden met de komst van 
het ‘Licht der wereld’, dat Christus is. Tegen het donker in 
bereiden wij ons voor op het licht met de vier zondagen 
van Advent. Wij ontsteken hoopvol adventskaarsen, 
iedere zondag één meer, totdat op Kerst het Licht weer 
voluit schijnt. 
 
Hoop is op zich een leeg begrip. Hoop moet ingevuld 
worden: wij kunnen alleen hopen op iets… Waarop richt 
mijn hoop zich? Wat is het uitzicht van mijn hoop? Voor 
wie hopen wij? Mensen zijn doorgaans gevoelig voor 
hoop: het tekent hun overlevingsdrang, behoefte aan 
zicht op de toekomst. Het alternatief voor hoop: wanhoop, 
hopeloosheid is bepaald ‘weinig hoopgevend’. Hoop is 
drijfzand schreef aarts-pessimist Gerrit Komrij eens. Of 
hoop reëel is bewijst zich pas achteraf. 
 
De bijbel ademt een sfeer van hoop. In het Oude 
Testament is het de hoop op een betere toekomst, die 
Abraham voortdrijft, die een volk de woestijn doorvoert en 
in tijden van uitzichtloze ballingschap toch nieuwe 
perspectieven biedt. Daar zijn het de profetische 
stemmen die telkens weer het visioen van een nieuwe 
Jeruzalem, een nieuw thuis schildert. In het Nieuwe 
Testament concentreert diezelfde hoop zich op een 
nieuw thuis, niet alleen voor Israël, maar voor alle 

mensen: de komst van het Koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid.  
 
Paulus noemt voor het samenleven van mensen drie 
dingen essentieel: geloof, hoop en liefde. De 
voornaamste is de liefde, maar de hoop is daarbij 
onontbeerlijk. Wat hopen wij voor onszelf? Voor elkaar? 
Voor onze wereld? De theoloog en dichter Sytze de Vries 
geeft invulling aan de hoop in het gedicht ‘Verwachting’: 
 
Geboren uit den hoge, 
getogen in de tijd, 
barmhartig en bewogen, 
door louter licht geleid. 
 
zo is hij doorgegeven 
en blijft zijn stem gehoord, 
als baken voor de mensen, 
als louter liefdeswoord. 
 
Dit woord doorstraalt mijn dagen, 
ook als de hoop verdoft, 
want boven al mijn klagen 
zing toch mijn hart zijn lof: 
 
de aarde is verzadigd  
van tranen en van bloed, 
maar hij zal haar genezen, 
maakt heel de schepping goed.  
 
Henri ten Brinke       

Vespers in De Drie Ranken 

Elke veertien dagen vindt er op donderdag een vesper 
plaats. Tussen 19.30 en 20.00 uur neem je deel aan de 
grotendeels gezongen liturgie met ruimte voor stilte en 
gebed. Een oase in de tijd.  
 
Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie. Ze 
worden gehouden op 11 en 25 november, en tijdens de 
advent op 2, 9 en 16 december. 
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 Nieuw diaconaal jaardoel: de Stadsakkers 

De diaconie heeft rekening houdend met het 
jaarthema verduur-samen een nieuw doel 
vastgesteld. Dit jaar is voor de Stadsakkers in 
Apeldoorn gekozen. Een lokale biologische akker 
waar vrijwilligers en deelnemers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt werken. De producten worden aan 
restaurants geleverd en zijn ook verkrijgbaar in hun 
eigen winkeltje. We zullen een bijdrage gaan leveren 
aan de bouw van een kapschuur en aan het gratis 
verstrekken van producten aan mensen met een 
kleinere beurs.  

 
De kapschuur is 
nodig omdat er 
nu materiaal 
opgeslagen ligt 
in de open lucht. 
De kwaliteit van 
het materiaal 
gaat daardoor 
achteruit. 
Daarnaast is dit 
enorm diefstal 
gevoelig. De 
Kapschuur is 

begroot op 15.000 euro en zal ongeveer 6 bij 10 meter 
groot worden. De gehele schuur zal van hout gemaakt 
worden. 

De Stadsakkers is een 
samenwerking aangegaan met De 
Bouwmensen hier in Apeldoorn. 
De Bouwmensen is een regionaal 
opleidingscentrum voor 
schoolverlaters zonder diploma en 
voor zij-instromers. Ze volgen daar 
een opleiding en na diplomering 
hebben ze gegarandeerd een 
baan. De studenten zullen, onder 
begeleiding van docenten, aan de 
hand van de bouwtekeningen het 
hout op maat zagen en andere 
werkvoorbereidingen uitvoeren op school. Wanneer dit 
klaar is zal de kapschuur door hen op de Stadsakkers 
opgebouwd worden. Hierdoor zal de bouw wel langer 
duren maar dat heeft dus een goede reden. Uw bijdrage 
zorgt er dus indirect ook voor dat er studenten zijn die 
hun opleiding kunnen voltooien en straks een baan 
hebben.  
Meer info: www.stadsakkers.nl 
 
Wilt u ons jaardoel steunen? Uw bijdrage is welkom op 
rekening NL 29 RABO 0118720937 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gemeente Apeldoorn onder vermelding van Stadsakkers. 
Vragen? Mail naar  diaconie.secretaris@3ranken.nl 
 
Namens de diaconie, Wilma Paulussen 

HEMELPOST in de tuin van De Drie Ranken  

In de tuin van De Drie Ranken staat 
vanaf eind oktober een brievenbus. 
Geen gewone brievenbus, maar één 
waarin je iets kwijt kunt en waar je zo 
geen adres voor weet. Dat kan iets zijn 
wat je met je meedraagt: een vraag, 
een hartenkreet of iets bedoeld voor 
een onbereikbaar nabije. Daarom heet 
de bus ook ‘hemelpost’.  
 

Dat kun je anoniem doen. Maar ook met een adres, wanneer je 
graag wilt dat er een reactie komt. Twee keer per maand, op de 
1e en de 16e, wordt de brievenbus met ‘hemelpost’ geleegd en 
gelezen. Cees Huisman, emeritus predikant, draagt daar zorg 
voor. Hij zal het geschrevene in vertrouwelijkheid behandelen, en 
waar nodig contact zoeken met het pastoresteam. Één keer per 
jaar, met ingang van 2022, zal op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dus vóór de Advent, de post na de kerkdienst, 
buiten, verbrand worden. Alles wat geschreven is dwarrelt dan, 
uiteindelijk, omhoog. Mede dankzij de stichting ‘Huis van 
Ontmoeting’ kon dit gerealiseerd worden. 
 
Cees Huisman 

HEMELPOST 
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 Focus in het vele – de nieuwe voorzitters richten het vizier 

In de vorige Drieklank (September 2021 – Jaargang 27 
nr. 1) hebben wij ons aan u voorgesteld als de nieuwe 
voorzitters van onze mooie geloofsgemeenschap De Drie 
Ranken. Wij hebben inmiddels de eerste gesprekken en 
de eerste kerkenraadsvergaderingen achter de rug. In die 
eerste periode komt er al veel op ons af. Want onze 
geloofsgemeenschap is ongelooflijk veelzijdig, 
veelstemmig en veelkleurig. 
 
Wij hebben voor onszelf focus gekozen in de mooie, 
uitdagende en veelomvattende taak die we op ons 
hebben genomen. We hebben deze focus samengevat in 
vier aspecten. We zien ze als taakgebieden en 
uitgangspunten voor ons werken in de komende jaren. 
We zetten die vier focuspunten eerst even puntsgewijs op 
een rij, waarna we op het eerste aspect in deze Drieklank 
graag extra het licht willen laten schijnen. 

• Het verhaal vertellen van De Drie Ranken; het levend 
houden van de missie en visie van De Drie Ranken en 
deze gebruiken als leidraad voor beleid, keuzes en 
besluitvorming; 

• Er zijn voor de professionals én al die leden van onze 
geloofsgemeenschap die als vrijwilliger op allerlei 
manieren en terreinen dit verhaal in de praktijk handen 
en voeten geven. Hen motiveren en inspireren, zodat 
de vruchten van de geest zichtbaar en voelbaar 
worden. Immers, wat wij geloven en belijden als kerk 
blijkt uit onze activiteiten en zorg voor elkaar; 

• Verbindingen realiseren en bevorderen tussen de 
kerkleden onderling en tussen De Drie Ranken en de 
wijk De Maten; 

• Zorgdragen voor een goed draaiende en solide 
organisatie die dit alles mogelijk maakt.  

 
Dit alles vanuit het principe van ‘leiden met liefde’, 
dienend leiderschap en de omgekeerde organisatie-
pyramide. Wij zien onszelf niet aan het hoofd of de top, 
maar als dragers van een inspirerende, krachtige en 
bloeiende geloofsgemeenschap. Naast dat we graag 
dragers willen zijn, weten wij ons ook zelf gedragen door 
deze zelfde geloofsgemeenschap. 
 
En dan dat levende verhaal van De Drie Ranken. Dat is 
er al een paar jaar, maar het is, voor zover wij dat kunnen 
nagaan en beoordelen, niet zo bekend, ook niet binnen 
onze eigen geloofsgemeenschap. Gelukkig werd het bij 
de openingsweek weer genoemd. Het gaat over de 
missie – vanuit geloof, hoop en liefde staan we midden in 

het leven - en de visie. En dan niet de visie als plan, maar 
als kompas, als ijkpunt. 
 
‘In De Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met 
God, vormen we een gemeenschap waarin mensen naar 
elkaar omzien en leveren we een positieve bijdrage aan 
onze wijk en stad. We zijn een open geloofs-
gemeenschap, waarbij we de volgende keuzes maken: 

• Iedereen is welkom, ongeacht culturele of religieuze 
afkomst, geaardheid, single of samen; 

• We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar 
ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich 
welkom voelen. Dat betekent doorgaande 
vernieuwing; 

• Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale 
aandacht; 

• Wij zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving; 

• Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen (wat 
wij geloven en belijden blijkt uit onze activiteiten); 

• Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties 
krijgt alle ruimte; 

• Duurzaam leven is een belangrijk aandachtspunt. 
 
Fijn als je met ons mee doet en je eigen stem laat horen’. 
 
Dit is een prachtig en inspirerend verhaal om te vertellen 
en in beeld te brengen. En we zullen de mensen die zich 
met de PR van De Drie Ranken bezig houden uiteraard 
vragen om daar mooie vormen voor te bedenken. En nog 
meer en nog beter is het natuurlijk dat we dit verhaal met 
elkaar op allerlei manieren, momenten en in al onze 
geledingen in de praktijk brengen. Dat lijkt ons een 
prachtige en zegenrijke klus die we alleen samen kunnen 
klaren. ‘Fijn als je met ons meedoet en je eigen stem laat 
horen!!’. 
 
Met een hartelijke groet van Tineke Breuer en Gert 
Nijmeijer 
 

Voorbereidingsavonden voor de Maaltijd van de Heer 

Al sinds 1986 mogen kinderen in 
onze geloofsgemeenschap meedoen 
aan de Maaltijd van de Heer. Wij 
vinden het belangrijk om de kinderen 
hiervoor een aantal 
voorbereidingsavonden aan te 

bieden, zodat ze weten wat ze meevieren. Deze 
voorbereidingsavonden zijn voor kinderen van 7-12 jaar. 
Deze avonden organiseren we 1 keer in de 2 jaar. De 
volgende staat gepland voor februari 2022. 
 
We komen 2 keer met de kinderen, en ouders, samen om 
met elkaar te leren waarom en hoe we de Maaltijd van de 
Heer vieren, zodat de kinderen ook weten wat er gebeurt 
en waarom. Voorafgaand aan deze avonden willen we 
met de ouders samen komen om uit te leggen hoe de 

avonden eruit zien en om met elkaar in gesprek te gaan 
over ieders beleving van de Maaltijd van de Heer. 
 
De ouderavond is op woensdag 2 februari 2022 om 20.00 
uur. De voorbereidings-avonden zullen zijn op vrijdagen, 
nl 11 februari 2022 18.00+/-20.00 uur en 18 februari 2022 
van 19.00-20.00 uur. Beide avonden vinden plaats in De 
Drie Ranken. In een feestelijke viering op zondag 20 
februari 2022 nemen de kinderen dan deel aan de 
Maaltijd van de Heer. De avonden worden geleid door 
Lex Arends en Marianne Katerberg.  
 
Voor inlichtingen of aanmelding van de kinderen kunt u 
contact opnemen met: Lex Arends 06-53376412 of 
Marianne Katerberg 06-19583903  
of per mail  mvdh@3ranken.nl 
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 Dirk Keus: eens een imker altijd een imker. 

Op één van de volkstuinen aan de Landdrostlaan, 
staat een bijenstal. Naar het zuiden toe is hij open. 
Bijen hebben zon en warmte nodig om er op uit te 
vliegen en met nectar aan hun poten in de kast terug 
te keren. Imker Dirk Keus weet hier alles over te 
vertellen. Sinds 1976 is hij imker. Deze benaming, zo 
vertelt hij mij, komt van het oud-Nederlandse woord 
“immen” dat bijen betekent. Een imker is dus iemand 
die bijen houdt. Zijn bijenstal heeft hij de naam “Hof 
van Maten” gegeven zoals op de potjes staat te lezen 
die hij in grote getale met honing vult. Met hem had ik 
een gesprek om hem te vragen wat het belang van 
bijen is in het kader van verduurzaming. 
 
Dirk Keus werd geboren in 1934 in Vriezenveen als 
tweede van vier zonen. Het gezin was meelevend 
gereformeerd.  Naar de goede gewoonte van toen ging 
het hele gezin twee keer per zondag naar de kerk. Zijn 
vader was loonadministrateur bij de katoen- en 
zijdeweverij Jansen en Tilanus; in die tijd de grote 
werkgever voor Vriezenveen en omgeving. Dirk bezocht 
in Vriezenveen de lagere school en de ULO. Daarna ging 
hij al snel aan het werk als administrateur bij dezelfde 
werkgever als zijn vader. In de avonduren volgde hij 
opleidingen en deed hij cursussen op het gebied van 
administratie en bedrijfskunde.  
 
Hij leerde Riek kennen en in 1959 trouwde Dirk met haar. 
Zij gingen wonen aan het Schubertplein in Apeldoorn 
waar Dirk sinds 1957 bij Zwitsal werkte. In 1963 
verhuisden zij naar Zutphen. Tien jaar later keerden zij 
terug naar Apeldoorn in een woning aan de Kooikers-
dreef waar Dirk nu nog steeds woont. Hij had inmiddels 
een nieuwe baan gevonden bij de verzekeringskamer in 
Apeldoorn. Daar is hij gebleven tot zijn pensionering. In 
de loop der jaren hadden zij twee zonen en een dochter 
gekregen. Helaas overleed Riek in 1992 op een nog veel 
te jonge leeftijd. Dat was een zware slag voor het gezin. 
Dirk heeft vijf kleinkinderen met wie hij erg groots is. Een 
deel van hen woont soms ver weg in het buitenland, maar 
als iedereen bij bepaalde gelegenheden bij Dirk thuis is, 
geniet hij enorm van hen. 

 
Van huis uit heeft Dirk wel wat met de natuur 
en het land. Toen hij eenmaal in De Maten 
woonde, leek een tuin om groenten te 
verbouwen en fruitbomen te verzorgen hem 
een geschikte afleiding naast het werk en zijn 
activiteiten in wereld van het voetbal. Hij vond 
een mooi stukje grond bij de volkstuinen aan 
de Landdrostlaan. Tot zijn verbazing zag hij 
tussen de fruitbomen geen bijen vliegen. Hij 
wist dat als er geen bijen zijn, er ook geen 
bestuiving plaats vindt en er dus ook geen 
appels en pruimen te oogsten zouden zijn. 
Zijn broer hield bijen en hij vroeg hem een 

kastje met een klein volkje te geven. Zijn broer vond dat 
prima, maar hij zei er wel bij: weet waaraan je begint! En 
dat is Dirk in de loop van de jaren te weten gekomen. Dat 
ene kleine volkje is uitgegroeid tot wel twintig volken van 
zo’n 40.000 bijen per volk. Wat begon als een noodzaak 
om de fruitbomen te bestuiven, groeide uit tot een 
omvangrijke en intensieve hobby. 
Ooit heeft de mens ontdekt dat de nectar die de bijen 
verzamelen en dat dient als voedsel voor hen zelf en voor 
het jonge broed, heel erg lekker smaakt. Zelfs zo lekker 
dat het in de oudheid een “godendrank” genoemd werd. 
In de Bijbel wordt honing verbonden met het land van 

belofte, een land van melk en honing als kwalificatie voor 
de aantrekkelijkheid om daar te wonen. Voor mensen dus 
een delicatesse, voor bijen noodzakelijke voeding. Voor 
de vegetatie in de natuur van levensbelang omdat bijen 
tijdens het zoeken naar stuifmeel van de ene bloem op 
de andere bloem van hetzelfde soort vliegen en zo voor 
de bestuiving en de bevruchting zorgen. Zo kunnen de 
bloemen uitgroeien tot zaden en vruchten. De bijen 
brengen de nectar die ze uit deze bloemen halen, naar 
de plek waar het volk waartoe zij behoren, verblijft.  De 
mens heeft voor deze bijenvolken ooit eens als 
verblijfplaats korven en kasten gemaakt. Daarin slaan zij 
de nectar op in raten als voeding voor henzelf, voor de 
koningin, voor de darren en het jonge gebroed. Eigenlijk 
verzamelen zij zoveel nectar in de raten als zij nodig 
hebben om zich een heel jaar te kunnen voeden. Maar 
omdat de imker de verzamelde nectar uit de raten haalt 
om daar honing van te maken, moet hij altijd vòòr 1 
oktober als de temperatuur onder de twaalf graden zakt, 
de bijenkasten vullen met vloeibare suiker om zo het 
tekort aan nectar aan te vullen. 
 
Bijen zijn een sterk volk, maar kunnen beslist niet tegen 
insecticiden, het land- en tuinbouwgif waarmee ziektes in 
de gewassen worden bestreden. De planten nemen deze 
gifstoffen op en komen zo ook terecht in de bloemen. De 
bijen halen vervolgens nectar uit deze bloemen en daarbij 
dus ook het gif. Wanneer zij daarvan eten gaan zij dood! 
En dat is een bedreiging voor alle vormen van vegetatie. 
Als er geen bijen meer zouden zijn, zal er ook geen 
bestuiving en bevruchting van bloemen meer zijn en dus 
ook geen zaden en vruchten. Er zal uiteindelijk niets 
meer kunnen groeien. Op termijn betekent dat het einde 
van de plantaardige vegetatie waarvan mensen en dieren 
afhankelijk zijn.  
 
Als imker is Dirk Keus zich van deze bedreiging terdege 
bewust. Hij weet maar al te goed dat bijen afhankelijk zijn 
van voldoende regen zodat planten kunnen groeien, en 
van voldoende zon zodat ze in bloei komen. Lange 
perioden van droogte doen planten en bloemen 
verdorren. Bijen kunnen dan geen nectar halen en ook 
niet voor de 
noodzakelijke 
bestuiving en 
bevruchting zorgen. 
In de verduurzaming 
van klimaat en milieu 
spelen bijen een 
grote en onmisbare 
rol. 
 
In de loop van de 
jaren is Dirk Keus 
niet meer zonder de 
bijen te denken. 
Ondanks zijn 
gevorderde leeftijd 
besteedt hij nog 
dagelijks veel tijd aan 
de verzorging van 
zijn bijen. Het is zijn 
lust en zijn leven. Hij 
moet er ook niet aan 
denken als imker te 
stoppen. 
 
Hans Hulst      



Verduurzamen 
 
Uiteindelijk, 
zijn we allemaal 
verbonden: 
met elkaar 
met deze ene wereld 
en zullen we het 
samen moeten doen. 
 
Verduur-samen 
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 Sjors Pol: Duurzaam leven is ons aller roeping.  

We hebben die avond dat wij afgesproken hadden, eerst 
even met de trein gespeeld. Op de vloer van de woonkamer 
was een houten spoorrails uitgelegd. Precies zo een als 
waarmee onze kinderen ruim veertig jaar geleden speelden. 
Voor mij lag er op de vloer een brok nostalgie. In 
tegenstelling tot vroeger stond er een modern station en 
een heuse tunnel. Speelgoed van de kinderen van Sjors bij 
wie ik op bezoek was voor een serieus maar toch ook wel 
speels gesprek over verduurzaming, het thema voor dit jaar 
van onze geloofsgemeenschap. 
 
Sjors Pol werd in 1977 geboren in Burgum (Friesland). Hij 
groeide daar op in een gezin van vier: zijn vader en moeder, 
hijzelf en zijn broer. Trouwe leden van de Hervormde Kerk. Zijn 
vader was leraar aan de Mavo, maar werd toen hij ongeveer 
veertig was beroepsmilitair. Sjors bezocht in zijn kinderjaren de 
basisschool van Burgum en ging voor vervolgonderwijs naar de 
HAVO in Drachten. Dat betekende dat hij elke dag meer dan 
dertig kilometer in weer en wind moest fietsen. In 1992 
verhuisden ze naar Apeldoorn vanwege het werk van zijn vader. 
Zij gingen wonen in Orden. Hij hoefde toen nog maar een klein 
stukje naar het Christelijk Lyceum te fietsen. Daar voltooide hij 
met goed gevolg zijn HAVO-opleiding. Na zijn eindexamen koos 
hij ervoor HBO-economie te gaan studeren aan het Windesheim
- college in Zwolle. Hij is nu als controller werkzaam binnen de 
stichting Philadelphia. Hij trouwde met Dorien Vink via wie hij 14 
jaar geleden betrokken raakte bij de geloofsgemeenschap van 
De Drie Ranken. Zij hebben samen drie kinderen, één op het 
vervolgonderwijs en twee op de basisschool. 
 
Tijdens zijn studie economie begreep hij uit de colleges en de 
studieboeken dat het in de economie draait om winst en groei. 
Alles moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden en zo duur 
mogelijk worden verkocht. Het verschil tussen die twee is winst 
voor de producent en de verkoper. Zo eenvoudig is dus eigenlijk 

het principe van de economie. De welvaart zal daardoor groeien 
en daar is het in een kapitalistische maatschappij toch om 
begonnen. Maar, zo was de vraag die Sjors zichzelf al snel 
stelde, is welvaart hetzelfde als welzijn? Deelt iedereen zo in 
gelijke mate in de groei? De welvaart kan dan wel groeien, maar 
groeit daarmee voor iedereen ook in gelijke mate het welzijn? 
De praktijk leert toch dat dit principe van de economie rijken 
rijker maakt en de armen arm houdt! Hij ervoer dit als een 
onrechtvaardigheid. Later kwam daar nog bij dat ongebreideld 
produceren de aarde uitput omdat de mate waarin de aarde 
grondstoffen levert, grenzen heeft, en zelfs het leefmilieu 
onherstelbare schade toebrengt. Sjors vroeg zich steeds sterker 
af: waar zijn we als mensen op deze aarde toch mee bezig? 
Deze vraag werd des te dwingender toen hij zelf kinderen 
kreeg. Zou er voor hen wel een leefbare toekomst zijn als we op 
deze wijze zo roekeloos met de aarde en elkaar zouden blijven 
leven?   
 
Zo ontstond het besef dat hij, nu het nog niet te laat is, ook zelf 
zou kunnen bijdragen aan een goede en leefbare toekomst voor 
zijn kinderen en kleinkinderen. Samen met Dorien heeft hij 
besloten om in hun gezin een levenshouding te ontwikkelen die 
in overeenstemming is met de hoognodige verduurzaming van 
de aarde en het klimaat. Telkens als zij iets willen aanschaffen 
stellen zij zich de vraag: hebben wij dit wel echt nodig? En dan 
blijken vele dingen niet echt nodig maar pure luxe te zijn. Zij  
kunnen ook zonder best goed en gelukkig leven! Zo gaan zij 
binnenkort hun auto verkopen. Zij gaan dan samen met twintig 
andere personen twee auto’s delen. Het lijkt misschien 
onhandig als je steeds ver van te voren moet aangeven voor 
welke datum je één van de twee auto’s wilt reserveren; het zal 
best even wennen zijn maar ze zijn ervan overtuigd dat het 
ideaal van verduurzaming hen blijvend zal motiveren. Ook willen 
zij als gezin verantwoord eten. Daarom kopen zij biologisch 
geteelde groente en fruit bij de Herenboer in Loenen. Voor wat 
zij kunnen kopen zijn zij afhankelijk van wat de natuur in de 
wisseling van de seizoenen voortbrengt. Zo komen zij als gezin 
dichter bij de natuur te staan en voelen zij de afhankelijkheid 
van de natuur aan den lijve. 
 
De ideale wereld waarin zij hopen dat hun kinderen en 
kleinkinderen zullen leven, zal een wereld zijn waarin alle 
mensen van alle continenten in hun primaire levensbehoeften 
kunnen voorzien. Waarin er voor iedereen voldoende te eten zal 
zijn, waarin voor iedereen goede medische zorg zal zijn, waarin 
voor iedereen werk zal zijn, waarin het in de allereerste plaats 
om welzijn en niet uitsluitend om welvaart zal gaan. Is dit een 
utopie die wel nooit werkelijkheid zal worden? Ondanks dat hij 
hierover best wel eens zorgen heeft blijft Sjors optimistisch; hij 
ziet om zich heen steeds meer mensen die zich voor dit ideaal 
willen inzetten. Hij beschouwt het overigens als zijn plicht, niet 
alleen naar zijn kinderen toe maar ook uit het besef dat hij net 
als ieder mens rentmeester is over de aarde die hem is 
toevertrouwd. Ieder mens zal zich in overeenstemming met de 
hem geschonken talenten naar vermogen voor deze 
toekomstige wereld moeten inzetten. Als wij blijven leven op de 
wijze zoals nu algemeen gebruikelijk is, zal de aarde en het 
klimaat voor ons onleefbaar worden. En wie wil er in zijn 
levenswijze nu zo egoïstisch zijn? Volgens het scheppings-
verhaal in de Bijbel zijn wij allen geroepen om de aarde te 
bewerken en te bewaren. En Jezus vertelt het verhaal dat wij 
mensen onze talenten niet moeten begraven maar moeten 
inzetten voor ons aller welzijn. 
 
Ik ben blij, zegt Sjors nog tot slot, dat wij in De Drie Ranken de 
verduurzaming als thema voor dit jaar hebben gekozen. 
Binnenkort zal over dit thema ook een gespreks- en studiegroep 
binnen onze geloofsgemeenschap van start gaan. Ik zie er naar 
uit, want het gaat ons allen ter harte.  
 
Hans Hulst 



 Drieklank: 10 

 

 VERDUUR SAMEN: eet wat vaker vegetarisch! 

Iedereen weet inmiddels dat 
vegetarisch eten, mits goed 
doordacht, beter is, dan wanneer 
we elke dag vlees zouden eten. Dat 
kan onze aarde gewoonweg niet 
aan, daarmee is de toekomst van 
onze kinderen niet gediend én, 
vegetarisch is nog beter voor je 
gezondheid  ook!   

Toch valt het niet altijd mee om die 
overgang te maken. Het is, heb ik 
gemerkt, een kwestie van kiezen en 
vervolgens ook van volhouden. Bij 
ons thuis hebben de kinderen die 
verandering in beweging gezet. Na 
jaren eten we nu, inmiddels weer met 
z’n tweeën, het grootste deel van de 
week vegetarisch. En áls er vlees 
gegeten wordt (want ja, dat mis ik 
soms wel), doen we dat biologisch. In 
de gespreksgroep ‘eenvoudig leven’ 
deelden we een aantal recepten om 
elkaar te inspireren. Bij deze een 
eerste selectie van favoriete 
recepten. Om uit te proberen!  
 
Ad Wijlhuizen. 
 
Via Lenie Sokken: 
 
Frittata met zoete aardappel, rode 
biet, spinazie & geitenkaas 

Kleur op kleur op kleur, met zachte 
geitenkaas om alle smaken samen te 
brengen. 
Voor 4 personen: 
2 – 3 zoete aardappels (ca. 450 g) 
4 middelgrote rode bieten  
200 gr. spinazie 
1 rode ui  in ringen 
6 eieren  
150 gr. zachte geitenkaas (b.v. 
chavroux frais) 
zout , peper, ½ tl  chilivlokken  
70 g. pecannoten of walnoten,  
grofgehakt,  kort geroosterd in een 
droge koekenpan. 

 
Verwarm de oven voor op 180°C. Pak 
de zoete aardappels en bieten in 
aluminiumfolie in. 
Rooster de bieten ca. 50 min. tot ze 
vrij zacht zijn en leg na 20 min. de 
zoete aardappel erbij in de oven. (je 
mag ze ook koken, bieten 20 min., 
zoete aardappel 10 min.). In de oven 
blijven de sappen beter bewaard. 
Groenten laten afkoelen en haal de 
schil eraf. (laat de oven aan) 
Snijd biet en zoete aardappel in 
dunne plakken  (ongeveer ½ cm.)  
Blancheer de spinazie 1 min., laat 
uitlekken en druk in een vergiet met 
de bolle kant van een lepel  zoveel 
mogelijk vocht eruit. Bak de 
uienringen kort. 
Klop de eieren los met de geitenkaas 
en breng op smaak met zout en 
peper en chilivlokken. 
Roer de pecannoten erdoor.  
Leg de plakjes biet in een enkele laag 
in een ovenschaal, verdeel de 
spinazie erover, verdeel de 
uienringen erover en eindig met 
plakjes zoete aardappel. Breng ieder 
laagje op smaak met zout/peper. Giet 
het eiermengsel over de groenten en 
zet 25-30 min. in de oven tot het ei 
helemaal is gestold. Lekker met 
groene sla en brood. 
 
Via Els Lagerweij: 
 
Witlofquiche  
koolhydraatarme ovenschotel voor 2 
personen: 

3 à 4 stronken witlof 
2 sjalotjes 
1 teentje knoflook 
3-4 eieren 
125 g crème fraîche 
100 g geraspte belegen kaas 
versgemalen peper 
 
1. Verwijder de uiteinden en 
eventuele lelijke buitenste blaadjes 
van de stronkjes witlof en halveer de 
witlof in de lengte. Pel en snipper de 
sjalotjes en knoflook fijn.  
2. Kook de stronkjes witlof ca. 5 
minuten in een pan met ruim kokend 
water en laat de witlof in een zeef 
goed uitlekken en afkoelen. 
3. Vet een ovenschaal in. 
4. Verwarm de oven voor op 200°C. 
5. Bak de sjalotjes in olie en voeg 
even later knoflook toe. Niet te hoog 

vuur.  
6. Roer in een kom de eieren met 
crème fraîche, kaas en peper door 
elkaar.  
Schep de sjalotjes en knoflook 
erdoor.  
Verdeel de goed uitgelekte stronkjes 
witlof over de bodem van de 
ovenschaal en schenk het eimengsel 
over de witlof. 
7. Bak de witlofquiche in ca. 25 
minuten in het midden van de oven 
goudbruin en gaar. 
 
Salade en eventueel rijst: 
Serveer met (zilvervliesrijst en) een 
frisse salade van bijvoorbeeld  
appel, sinaasappel, rozijnen, banaan 
en rauwe, zeer fijn gesneden witlof. 
 
Via Hetty Sips: 
 
Macaroni met tomatensaus, 
courgette en linzen 
 
Aantal personen: 2. Bereidingstijd: 30 
min. 
Ingrediënten 
50-100 gram macaroni 
100 gram rode linzen 
1 blik tomatenblokjes 400 gram 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
1 courgette 
100- 250 gr wortel 
(bij een grote 
courgette: weinig 
wortel; bij kleine 
courgette: meer 
wortel) 
 2 tl italiaanse 
kruiden (of paprikapoeder, tijm, 
oregano en cayenne) 
peper en zout 
 
1. Was de linzen in een bolzeef. Kook 
ze in 2x zoveel water met wat zout in 
20-25 min. gaar en 
droog (of kook ze in ruimer water en 
giet ze af). 
2. Kook de macaroni volgens de 
bereidingswijze op de verpakking. 
3. Snipper de ui en hak de knoflook 
fijn. Snijd alle groenten in blokjes. 
Verhit een (koeken)pan 
met olijfolie en fruit de ui en knoflook 
een minuutje aan. 
4. Voeg de tomatenblokjes toe. Voeg 
de italiaanse kruiden toe. 
5. Vervolgens de wortel en courgette 
erbij. Op laag vuur gaar laten worden. 
6. Voeg als laatste de linzen toe. 
Kruid ten slotte met peper en zout. 
Ik kook de wortel tegelijk met de 
macaroni. Paprika of champignons is 
ook lekker erin. 
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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 8 nov Bibliodrama over de Scheppingsverhalen,                        
door Gertrudeke van der Maas. Van 19.30 – 21.15 uur in 
De Drie Ranken, kosten: € 5,- Er geldt een maximum 
aantal deelnemers ivm. de 1,5 meter afstand. Opgave is 
verplicht via:  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 
 

Mediteren in De Drie Ranken 
Mediteren is meer dan een trendy 
kunstje dat je op een regenachtige 
namiddag voor de grap probeert. Dat 
hadden we al begrepen. 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. Als jij je hierin herkent, vind je wellicht die ruimte 
in de brede praktijk van de christelijke meditatie. 
Christelijke meditatievormen wijzen, hoe verschillend 
ook, wel in een duidelijke richting: namelijk naar een 
verstilde omgang met God. Naar een spiritueel proces 
van omvorming in liefde. Daarover hebben wij geen 
beschikking. 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 18.30 
uur (let op! Gewijzigde aanvangstijd) en ronden om 
19:30 uur af met een kop koffie/thee. Voor meer info kun 
je contact opnemen met Henri ten Brinke  06-
11401297 of  henritenbrinke@3ranken.nl  
Graag aanmelden via  vonc@3ranken.nl 
 
 

WANKELMOED 
over leven en geloven in onzekerheid. 

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. De serie is al begonnen, wellicht kun 
je nog aansluiten: info  rosannehofman@3ranken.nl  
Data: 11 nov, 25 nov en eventueel 9 dec. Van 20.00 -
21.30 uur. 
 

Activiteitenkalender  
November 

08-Nov ma 19.30 Bibliodrama: Scheppingsverhalen 

09-Nov di 18.30 Meditatie 

11-Nov do 20.00 Wankelmoed 

14-Nov zo 15.00 FEEL concert - Gijs van Schoonhoven 

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

18-Nov do 19.30 Sacrale dans 

23-Nov di 18.30 Meditatie 

24-Nov wo 15.00 Eenvoudig leven 

25-Nov do 20.00 Wankelmoed 

December 

08-Dec wo 15.00 Eenvoudig leven 

14-Dec di 18.30 Meditatie 

16-Dec do 20.15 Sacrale dans 

21-Dec di 19.30 VONC film - The green book 
Januari 

11-Jan di 18.30 Meditatie 

12-Jan wo 15.00 Eenvoudig leven 

16-Jan zo 15.00 FEEL concert -  The Coïncidences 

25-Jan di 18.30 Meditatie 

Februari  

03-Feb do 15.30 OGJG Collegereeks - Klimaat 

03-Feb do 19.30 Sacrale dans 

08-Feb di 18.30 Meditatie 

10-Feb do 15.30 OGJG Collegereeks - Klimaat 

16-Feb wo 15.00 Eenvoudig leven 

17-Feb do 15.30 OGJG Collegereeks - Klimaat 

22-Feb di 18.30 Meditatie 

24-Feb do 15.30 OGJG Collegereeks - Klimaat 
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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  
 

Sacrale dans - Meditatie in beweging 
Twee keer op 
donderdagavond door Els 
Lagerweij: 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: € 4,- per keer.  
Opgave is verplicht:  vonc@3ranken.nl  

 
‘EENVOUDIG LEVEN’ - in gesprek met elkaar 
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.; Kokboekencentrum, 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. 
 
Ook andere wijken 
behandelen dit boek. Voor 
data en mogelijkheden: 
zie de websites van de 
Jachtlaankerk, de Goede 
Herderkerk en Apeldoorn 
N.O.. Het ligt in de 
bedoeling om naar 
aanleiding van dit boek en 
deze thematiek een 
aantal gezamenlijke 
activiteiten te organiseren.  
 
Op woensdag-middagen. Data De Drie Ranken: 24 nov 
en 8 dec, 12 jan, 16 feb, 16 en 30 mrt. Van 15.00-16.30 
uur. Er is ruimte voor max. 12 deelnemers.  
Opgeven bij   adwijlhuizen@3ranken.nl 
 

Vonc Film - The Green Book 
Een van de laatste activiteiten die de werkgroep VONC in 
2021 in De Drie Ranken organiseert, is de vertoning van 
de film The Green Book. De film vertelt het inspirerende, 
waargebeurde verhaal over een groeiende vriendschap 
tussen een blanke en een zwarte man. De fijnbesnaarde 

zwarte pianist Don Shirley reist in 1962 met zijn minder 
beschaafde chauffeur Tony Lip voor zijn tournee door het 
zuiden van Amerika, waar rassendiscriminatie nog veel 
voorkomt. Een speciale reisgids, the Green Book, geeft 
aan op welke plekken Afro-Amerikanen welkom en veilig 
zijn en waar niet. Tijdens hun reis worden de mannen 
geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, 
gevaar en racisme, maar benaderen dit alles met de 
nodige humor. The Green Book is een hartverwarmende 
feelgoodfilm die zelfs de grootste cynicus met een 
glimlach de filmzaal zal doen verlaten. Aardig is dat het 
verhaal speelt in de periode voor de kerstdagen. 
Di 21 dec, 19.30 uur, kosten: € 4,-  
Opgave is verplicht:  vonc@3ranken.nl  

Activiteitenkalender  
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Het  duurt  nog even voordat het 
februari is maar toch willen wij u, als 
werkgroep Apeldoorn Oud Geleerd 
Jong Gedaan (OGJG), alvast op de 
hoogte stellen van de collegereeks 
die wij in februari 2022 organiseren. 
Het thema van deze reeks is “De 
aarde uit balans; klimaatverandering”  

De reeks bestaat uit vier colleges van elk een uur. De 
vier onderdelen die in deze reeks aandacht krijgen zijn: 
De aarde uit balans, Het klimaatdebat, De Klimaatzaak 
en De Klimaattransitie. Dit buitengewoon interessante 
thema staat momenteel nationaal en internationaal volop 
in de belangstelling. 
 
De data waarop de colleges worden gegeven zijn 3, 
10 ,17 en 24 februari van 15.30 tot 16.30 uur met een 
inloop vanaf 15.00 uur, en vinden plaats in De Drie 
Ranken aan de Eglantierlaan. 
       
De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk 
voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd.  
Tijdens het college is er 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.  
 
Opgave voor de colleges 
Dit kan via mail  oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl  
U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en 
geboortedatum  en door betaling van € 20,00 (4 
colleges)  op rekeningnummer NL 67 INGB 0008 5034 
83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. februari-
reeks 2022. Bij over-intekening krijgen senioren (60+) 
voorrang boven niet senioren. Ook kunt u zich 

telefonisch opgeven bij Gert Nijmeijer  06 53783808. 
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. 

Collegereeks ‘Oud Geleerd,  
Jong Gedaan’ februari 2022 

 
 
 
 
 
MUZIEK OP ZONDAG IN DE DRIE RANKEN 

 

14 november: Gijs van Schoonhoven 

Live muziek bij de stomme film ‘Steamboat Bill’ met 
Buster Keaton. Film en muziek ineen. 

 

16 januari: The Coïncidences 

Ierse melancholie en vrolijkheid bij deze  
Amersfoortse band met keltische folkrock. 

 

20 maart: Con Passione 
Dit kamerkoor van eigen bodem  

brengt passiemuziek:  
de Via Crucis van Frans Liszt. 

 

12 juni: Lisa en Daniël 
Singer-songwriters met  dromerige liedjes over 

verlangen, verlies en thuiskomen. 
 

——————————————— 
 

FEEL-concerten is een initiatief van enkele leden  
van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken.  

De naam is een verwijzing naar twee gemeenteleden: 
Fokko en Elly Woldendorp.  

Vanuit hun nalatenschap in de stichting ‘Huis van 
Ontmoeting’ hebben zij dit mogelijk gemaakt. 

Aanvang concerten: 15.00 uur -  Kosten: vrij, 
suggestie bijdrage: € 10,-   

vibes voor de ziel 
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Zondag 28 november begint de tijd van Advent. We lezen die zondagen uit 
het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Telkens ontmoeten we 
daar mensen die ingezet worden voor het komen van Gods toekomst. Het 
komen van God gaat niet zonder mensen. En dus: niet zonder jou.  
Op kerstmorgen zien wij in het kind van kerstmis het komen van God, en 
zingen we met de engelen mee: niet zonder jou, Kind van de hemel,  zal 
deze aarde toekomst vinden. 
Elke zondag staan we stil bij de mensen die worden opgeroepen en ingezet, 
en hoe lastig kan dat zijn. En hoe staat het met ons? Is Gods toekomst, en 
daarmee de toekomst van deze aarde, mogelijk zonder jou? 
 
Vieringen met Kerst: 
Kerstavond 24 december 18.30 uur Kinderkerstviering. Om 21.30 uur 
Kerstnachtviering.  
Zaterdag 25 december om 10.00 uur Kerstdienst en Kinderdienst.  
Zondag 26 december, tweede kerstdag, is er om 10.00 uur een Apeldoorn-

brede kerkdienst in de Grote Kerk.  

 
 

Toelichting  
Levende  
Adventskalender 
 
De adventsperiode is de tijd van 
verwachting, waarin we toeleven 
naar Kerstmis, het feest van de 
geboorte van Christus. Maar de 
adventsperiode valt bij ons op het 
noordelijk halfrond samen met de 
donkerste periode van het jaar. 
De dagen zijn op zijn kortst, het 
zonlicht is schaars en de luchten 
zijn dikwijls grijs. Het zijn de 
donkere dagen voor kerst, zegt 
men dan ook vaak. 
 
Wat is het tegen deze achtergrond 
dan fijn, dat er juist in die periode 
deuren opengaan waarachter we 
gastvrijheid en menselijke warmte 
kunnen vinden. U kent vast wel de 
adventskalenders die je in sommige 
winkels kunt kopen; op elke dag in 
de adventsperiode kun je op zo’n 
kalender een luikje openmaken, 
waarachter dan een chocolaatje of 
iets anders verborgen zit. Naar 
analogie van die commerciële 
adventskalenders hebben wij een 
“Levende Adventskalender” 
samengesteld. Niet met papieren 
luikjes waarachter een chocolaatje 
zit, maar met echte deuren 
waarachter gemeenteleden wonen 
die u welkom heten op de aangeven 
tijd en dag en die u onthalen op een 
lekker warm kopje koffie of thee en 
openstaan voor een praatje.  
 
Weet u niet, wie er achter een 
bepaalde deur woont? Geen 
probleem, dat maakt de ontmoeting 
des te spannender. Schroomt u niet 
om de stoute schoenen aan te 
trekken en aan te bellen op het 
aangegeven adres. De bewoner(s) 
heeft/hebben koffie en thee gezet 
en zit(ten) klaar om u welkom te 
heten. 
  
Tot slot een woord van dank aan 
alle mensen die achter de deuren 
op de “Levende Adventskalender” 
wonen voor de bereidheid om hun 
deur in deze periode open te doen.  
 
Frouwkje en Arie Nagel (namens 
Taakgroep Pastoraat) 

ADVENT EN KERST 2021 

NIET ZONDER JOU! 

Welkom in Kerstherberg de druif  

Omdat er zondag 26 december geen kerkdienst is in De Drie Ranken (er is 
voor heel Apeldoorn om 10.00 uur een dienst in de Grote Kerk aan de 
Loolaan) bent u tweede Kerstdag in Ontmoetingsplek de druif van 11.00 – 
15.00 uur van harte welkom in de Kerstherberg. 
 
Onze Huiskamer is dan 
gezellig ingericht, er is 
een kerstboom, een 
kerststal, verse koffie, 
warme chocolademelk, 
kerstkans, kerstbrood, 
soep en andere 
lekkernijen. Elkaar 
ontmoeten, een 
luisterend oor, 
gezelligheid in een 
ongedwongen, prettige 
en vredige sfeer. Blijf 
niet alleen of met z’n 
tweeën thuis, maar kom 
gezellig een poos bij 
ons. We kijken naar u / 
naar jou uit! 
 
Nadere informatie: Anneke Sijtsma, secr. de druif, tel. 541 28 24,  
 kerstherberg@3ranken.nl  
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 Seniorenkerstmiddag Kerstmarkt ja/nee ?? 

Op 22 december, in de week voor kerst hopen we weer 
een kerstviering voor senioren te houden. Om 16.00 uur 
is er in de kerkzaal een viering rond het thema’ Bloeien in 
de nacht’. Een uur waarin we stil  staan bij het wonder in 
de kerstnacht. Geerten Groenland verzorgt de 
overweging.  Aansluitend ontmoeten we elkaar van 17.00 
– 18.15 uur tijdens een broodmaaltijd in De Huiskamer en 
De Ontmoeting.  

Of u nu 50 of bijna 100 jaar bent, of u nu wel of niet lid 
bent van onze geloofsgemeenschap... u bent van harte 
welkom. Vanwege de voorbereidingen en de maaltijd is 
het wel prettig dat u zich van tevoren opgeeft. De 
kerstmiddag is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. Vindt u het vervelend om in 
het donker over straat te gaan, dan kunt u naar huis 
gebracht worden.  
 
Vanaf 1 december liggen er aanmeldformulieren en een 
doos voor de aanmeldstrookjes in de hal van de kerk. 
Loop gerust even binnen. Voor meer informatie belt of 
mailt u met: Tineke Gerritsen,  533 64 31 of Anneke 
Sijtsma,  541 28 24,  seniorenkerstfeest@3ranken.nl    

Wat zou het fantastisch zijn als er dit jaar weer een 
kerstmarkt gehouden kan worden. Alles hangt natuurlijk 
af van wat er dan kan, en mag, maar we gaan uit van 
mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. 
 
Zaterdag 11 december van 10.00 – 15.00 uur: dan 
willen we ons kerkgebouw omtoveren tot een gezellige 
sfeervolle markt. Er komen weer kaarsen, prachtige 
kerststukken en kerstbakjes. Maar nieuwe ideeën en 
uitbreiding van de werkgroep zijn niet alleen welkom 
maar vooral noodzakelijk.  

• Een kerstkraam met kerstartikelen is leuk, mits iemand 
dat wil coördineren. 

• We willen graag een verloting. Wie neemt de 
organisatie op zich?  

• Een nieuwmarkt. Wie biedt zich aan?  
Voor de nieuwmarkt en de verloting hebben we veel grote 
en kleine nieuwe artikelen nodig. Misschien staat op 
zolder of in de schuur nog uw kerstpakket van vorig jaar. 
Een ander is daar vast blij mee.  
 
Zijn er leuke ideeën om buiten twee kramen te vullen en 
te bemensen? Hoe zit het met u? Met jou? Wat zijn uw 
kersttalenten? Op creatief gebied of t.a.v. verzorgen 
inwendige mens of muziek. Wat borrelt er onder uw 
kerstmuts?  
 
Neem zo spoedig mogelijk contact op met  541 28 24 
of  kerstmarkt@3ranken.nl Dan bekijken we wat 
mogelijk is. Kom in Actie. Kom in Kerstactie! De 
opbrengst is bestemd voor ons diaconale project, de 
Stadsakkers.  

Als dit nummer van Drieklank 
verschijnt, is de eerste maaltijd van 
Samen Eten alweer achter de rug. 
We zijn blij dat we dit weer kunnen 
doen! Ook tijdens de openingsweek 
in september hebben we onze kook- 
en bakkunsten ingezet voor de 
activiteit van Smaken in De Maten. 
We hebben havermoutkoekjes gebakken naar  
een oud recept, haringfilet werd mooi opgediend en we 
hebben kruudmoes gemaakt. De hapjes vonden gretig 
aftrek. 
 
Kerstdiner 
Nu het kerstfeest dichterbij komt, willen we uiteraard weer 
een heerlijk kerstdiner voor u samenstellen. Daarom 
nodigen we u hier graag voor uit. We hopen er iets moois 
van te maken. Woensdag 15 december bent u van harte 
welkom, we starten om 16.30 uur. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden op maandagmiddag 6 december 
vanaf 13.00 uur bij Hilly Veenstra via  055-542 05 07. 
Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van € 10,-. 

Samen Eten met kerst 
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 Arjan van der Plas: samen in het energieavontuur 

Het jaarthema van De Drie Ranken en van Drieklank 
is Verduur-samen.  Een gesprek met de energie-
regisseur van onze wijk kan dan ook in Drieklank niet 
ontbreken.   
 
Arjan van der Plas is energieregisseur bij deA. De functie 
van energieregisseur is door de gemeente ingesteld om 
de bewoners te begeleiden 
en verleiden tot een groene 
ommezwaai. Arjan heeft als 
deelgebied De Maten onder 
zijn hoede. Hij is de 
verbindende schakel tussen 
gemeente en de bewoner. 
Arjan heeft economie 
gestudeerd en heeft ruim 20 
jaar als projectmanager bij 
de NS gewerkt. Nu is hij  
werkzaam bij deA. Zijn 
ommezwaai naar deA is 
ingegeven door persoonlijke 
betrokkenheid bij een beter 
en efficiënter gebruik van 
energie. Onlangs is hij 
gestart met de studie 
stedenbouw/gebieds-
ontwikkeling en hoopt zo 
vanuit zijn achtergrond en 
eigen ervaring een bijdrage 
te leveren aan de ingezette 
energie-transitie. 
 
Als energieregisseur gaat 
zijn inzet verder dan alleen 
het verminderen van de 
gebruikte kilojoules. Hij 
heeft een breed palet 
mogelijkheden om 
bewoners te verleiden tot 
energieactie. Er is grofweg sprake van een aantal 
terreinen waar binnen gewerkt wordt. De portemonnee, 
als mensen door verandering (op termijn) minder geld 
aan energie betalen is dat een belangrijke prikkel. Zo is 
het vaak begonnen met het nemen van zonnepanelen.  
Bewustwording dat het gebruiken van fossiele brandstof 
op den duur geen houdbare zaak is, en verandering 
nodig maakt. Een verband tussen CO2 en ons klimaat. 
Als mensen merken dat ze er niet slechter van worden 
zijn ze wel in beweging te krijgen maar dat kost 
‘’energie’’. Klimaatsceptici lijken bij tijd en wijle te strijden 
om de aandacht en deze dan ook te krijgen. Arjan kiest 
voor feiten en voor een brede benadering: zo is in 
Zweden al veel langer ervaring met  warmtepompen waar 
het in Nederland nog vaak als nieuwe techniek wordt 
aangedragen. Een pleidooi om meer samen te werken en 
kennis te delen die niet bij Apeldoorn ophoudt.  
 
Verandering van boven werkt vaak trager en wordt niet 
gedragen, de coöperatieve gedachte is dan ook een 
uitgangspunt dat beter aansluit bij wensen en 
verantwoordelijkheden van de bewoner. Klimaat-
verandering ten positieve als een lonkend 
toekomstperspectief waar we onze bijdrage aan kunnen/
moeten leveren. Zoals veel zaken het begint in het klein, 
bij jezelf. De actualiteit wil dat er op dit moment al op veel 
plekken een dreigende energiearmoede is en dat deze 
zonder maatregelen alleen maar groter wordt. Gasprijzen 
die omhoogschieten en een niet lonkend perspectief van 

energie-afhankelijkheid maakt dat er op korte termijn 
keuzes gemaakt moeten worden. Hoge energieprijzen 
maken dat er binnen gezinnen geen geld overblijft voor 
bijvoorbeeld ontspanning en vakantie. Een verdere 
tweedeling ligt dan ook op de loer. Er zijn mogelijkheden  
om met kleine, goedkope, maatregelen energiebesparing 
te realiseren zodat de energierekening toch wat minder 

hoog wordt. Daar wil deA ook graag bij helpen. 
 
Bewustwording is de rode draad in ons gesprek geweest, 
over het laaghangend fruit dat al geoogst kan worden 
door verduurzaming van je huis en leefwijze. Dat dit niet 
steeds een een-tweetje is wordt duidelijk als we het 
hebben over de verschillen tussen huur- en koophuizen, 
daar is nog veel te winnen. De mogelijkheden zijn nog 
lang niet allemaal gebruikt. 
 
Hans Hase 

deA is een duurzame energiecoöperatie, ze werkt lokaal. 
Ze levert o.a. groene stroom die in Apeldoorn is 
opgewekt. Ze zet zich in voor bewust omgaan met 
energie, en wil haar bijdrage leveren op weg naar de 
klimaatdoelen van 2050. deA werkt vanuit de 
coöperatieve gedachte en zonder winstoogmerk. 
Meer info: www.de-a.nl 
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 Oliebollenactie 2021  

In 2020 kon de oliebollenactie door Corona niet 
doorgaan, maar dit jaar zijn we van plan om weer met zijn 
allen oliebollen te gaan bakken en te verkopen. Dit jaar 
willen we voor het eerst de hele actie in en bij onze 
nieuwe kerk gaan houden. We gaan ons draaiboek dus 
aanpassen aan de nieuwe locatie. Globaal ziet het plan 
er als volgt uit:  
Woensdag 29 december gaan we opbouwen; 
We gaan bakken in een (brandwerende) baktent, die we 
voor de “huiskamer” plaatsen. Het beslag wordt gemaakt 
in de kleine jeugdzaal, het inpakken in de grote 
jeugdzaal. In de “huiskamer” worden donderdagmorgen 
de appels voor de appelflappen geschild en is de 
“kantine” voor de medewerkers. In de hal willen we 
misschien een “restaurant” maken voor gasten om koffie 
met een oliebol te eten. In de keuken wordt de catering 
verzorgd voor alle medewerkers; 
Donderdag 30 december gaan we vanaf ongeveer 4.00 
uur beginnen met beslag maken en even later starten 
met oliebollen bakken. Vanaf 14.00 uur start de verkoop 
voor en achter de kerk; 
Vrijdag 31 december gaat de verkoop verder (ook in de 
Berghorst) en gaan we afbouwen. 
  
Afhankelijk van het aantal medewerkers gaan we 
overdag bakken in twee of drie ploegen.  
 
Op dit moment is nog niet duidelijk waar de opbrengst 
van de oliebollenactie 2021 voor is bestemd. 
Waarschijnlijk gaan we in ieder geval weer voor de 
voedselbank bakken. 
 
Aanmelden: 
Zoals je uit bovenstaande hebt begrepen kunnen we dit 
jaar dus weer veel hulp gebruiken. Wil je meehelpen? 
Stuur een mailtje naar  oliebollen@3ranken.nl waarin 
je aangeeft wat je zou willen doen en op welk tijdstip. 
Omdat dit een evenement is moeten we voldoen aan de 
regels van het RIVM; je zult een goede uitslag van de 
Corona check moeten kunnen laten zien. 

Bestellen: 
Als je oliebollen en appel- en ananasbeignets wilt 
bestellen kan dat door gebruik te maken van de strook op 
deze pagina. Er liggen ook bestelformulieren naast de 
besteldoos in de hal van De DrieRanken. Je kunt ook via 
de email ( oliebollen@3ranken.nl) of de website de 
bestelling doorgeven. Geef dan duidelijk je naam aan en 
hoeveel zakken oliebollen en appel- en ananasbeignets 
je wilt hebben. De prijzen zijn dit jaar € 6,50 voor een zak 
met 10 oliebollen en € 6,50 voor een zak met 5 
appelbeignets of ananasbeignets.  
 
De bestellingen kunnen ingeleverd worden tot en met 
maandag 27 december. Wij verwachten dat de eerste 
bestellingen (vers gebakken) klaar staan op donderdag 
30 december vanaf ongeveer 15.00 uur en vrijdag 31 
december vanaf 8.00 uur. 
 
Hopelijk hebben weer veel mensen zin om mee te doen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
De oliebollencommissie: Cees van der Eems, Karel Stolk, 
Tijs Winkels en Bert Wolters 

Bestelstrook (inleveren t/m 27 december) 
Oliebollenactie 2021 De Drie Ranken 
 
Ik bestel: 
 
 …..  zak(ken) oliebollen van 10 stuks à € 6,50 
 
 …..  zak(ken) appelbeignets van 5 stuks à €  6,50  
 
 …..  zak(ken) ananasbeignets van 5 stuks a € 6,50 
 
 
Naam: _____________________________________ 
 
Adres: _____________________________________ 
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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 
Hilde Vons, Hetty Sips, 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):  reserveren@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)  oppasdienst@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 > Thuis 
meevieren > alle video-opnames of alle 
geluidsopnames.  

• 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. 
 

Omzien naar Elkaar: Hulp aan hen die kortstondig 
hulp nodig hebben.  5415 831, 5416 164. 
 

Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij 

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 
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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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7 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
14 november 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van de Heer, 
m.m.v. Pur Sang 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren van 15-25 jr. 
 
21 november  
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Heilige Doop 
 
28 november  
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. T. Breuer, Open 
Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
5 december 
10.00 uur, mevr. Rosanne Hofmans 
 
12 december 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren van 15-25 jr. 
 
19 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 
24 december, Kerstavond 
18.30 uur, mevr. Rosanne Hofmans, kinderkerstviering 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)
ouders/verzorgers 
21.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v. Pur Sang, 
Kerstnachtdienst 
 
25 december, Kerstmorgen 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, m.m.v. Con Passione 
 
26 december 
Géén viering in De Drie Ranken. Er is voor heel 
Apeldoorn één PKN dienst om 10.00 uur in de Grote Kerk 
aan de Loolaan. 
 
31 december, Oudejaarsavondviering 
19.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
2 januari 2022 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
 

9 januari 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren van 15- 25 jr. 
 
16 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 
23 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en RK voorganger, Open 
Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
30 januari 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in De Maten 
De kerkdiensten in Heemhof, Beatrijsgaarde 5 én de 
diensten in Het Vierhuis bij Groot Schuylenburg, De 
Voorwaarts 61 zijn in september weer begonnen. Half 
oktober zijn er helaas nog geen belangstellenden van 
buiten de zorgcentra welkom. Dat is jammer, maar 
begrijpelijk voor deze bewoners met hun veelal 
kwetsbare gezondheid. Zodra er weer gasten van buiten 
welkom zijn, wordt dat vermeld in de weekbrief. 
 
Berghorst en Gildenhove 
Zowel de Huisdiensten  in Berghorst (1 x p/mnd) als de 
Bijbelkring in Gildenhove (1 x p/mnd) worden in ieder 
geval voor 1 januari nog niet opgestart. Via de weekbrief 
wordt u nader geïnformeerd  
 
 

Vieringen van 7 november 2021 t/m 30 januari 2022  

• 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. 

• 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. 






