
Verduur 
-samen



Een huis van verbinding
 
In onze geloofsgemeenschap gaat het om verbinding met de 
Eeuwige, verbinding met elkaar, verbinding met de samenleving 
en verbinding met de aarde. En dat is geen verbinding die 
gemáákt moet worden. Want die verbinding is er en zonder 
zouden we niet eens bestaan. Maar ze is niet altijd zichtbaar. 
Daarom is ons gebouw, de Drie Ranken, een huis van verbinding. 
Om verbinding te ervaren, opnieuw te leren én te vieren.

De centrale hal staat dan ook naar alle kanten open voor 
Ontmoeting. Ook als je van buiten onze geloofsgemeenschap 
komt ben je welkom in ons gebouw waar veel te doen en te 
organiseren valt.
  

 
Er is ruimte voor de Bron van ons bestaan, hoe we die ook ervaren. 
En voor onze persoonlijke geschiedenis en ons eigen verhaal.

 

Er is Aandacht voor wat ons goed doet en gaande houdt. 
Aandacht ook voor wat pijn doet en zorgen geeft.  
 
Er is ruimte voor Stilte. Om alleen te zijn met onze gedachten. 
Om die los te laten. Om een kaarsje te branden. Om in stilte een 
eigen gebed te zeggen. Om zomaar even stil te zijn. Samen of 
alleen.

Missie en Visie Drie Ranken 

Onze missie: vanuit geloof, hoop en 
liefde staan wij midden in het leven.

Onze visie: we zijn gericht op de 
ontmoeting met God. We vormen een 
gemeenschap waarin mensen naar 
elkaar omzien en leveren een positieve 
bijdrage aan onze wijk en stad. We zijn 
een open geloofsgemeenschap, waarbij 
we de volgende keuzes maken:

Fijn als u met ons mee doet en uw 
eigen stem laat horen.
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Iedereen is welkom ongeacht 
culturele of religieuze afkomst, 
geaardheid, single of samen.                         
Een houding van doorgaande 
vernieuwing is kenmerkend voor 
ons. We willen op een eigentijdse 
manier kerk zijn, waar ook 
mensen die niet vertrouwd zijn 
met de kerk, zich welkom voelen. 
Kwetsbaren in onze omgeving 
hebben onze speciale aandacht.
Wij zetten ons in voor een 
rechtvaardige samenleving.
Ons geloofsverhaal willen wij 
delen met anderen.
Het gesprek over levensvragen 
en ethische kwesties krijgt alle 
ruimte.
Duurzaam leven is voor ons een 
belangrijk aandachtspunt.



Er is ruimte om elkaar te herinneren aan de Belofte dat we 
geliefde mensen zijn. Dat geeft vertrouwen om te bouwen aan 
een hoopvolle Toekomst voor onze aarde.

 
Dat geeft vleugels aan de Droom van een wereld waarin alle 
mensen thuis mogen zijn. Daarom is er in ons gebouw ook een 
ruime Huiskamer waar iedereen welkom is.

Verduurzamen

Wij geloven dat de aarde niet ons eigendom is, maar ons 
als woonplaats in beheer is gegeven. We zien het als onze 
verantwoordelijkheid onze planeet leefbaar en gezond door te 
geven aan onze kinderen en kleinkinderen door te verduurzamen.  
Zo heeft ons nieuwe, zuinige gebouw 30 zonnepanelen, 
uitstekende isolatie, een warmtepomp (voor vloerverwarming en 
warm water) en Ledverlichting.

Wat is dit dan een mooi bruggetje naar ons jaarthema, 
verduur-samen! Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden met 
elkaar en met deze ene wereld. We zullen het samen moeten 
doen.

Is de Actie Kerkbalans 
alleen voor volwassenen? 
Zeker niet! 

Dit jaar hebben we een originele, unieke 
Jeugd-Kerkbalansactie. Op dit 3R 
eurobiljet kun je zelf het bedrag invullen 
en waarvóór je wilt geven als het om 
echt geld zou gaan. 

We zijn heel benieuwd naar jullie input! 
Inleveren kan in de speciale doos die in 
de kerk staat.

Na 29 januari maken we het resultaat 
bekend en zoeken we een mooie plek 
om de 3R eurobiljetten op te hangen.  
Je mag ook meerdere biljetten inleveren!
Download het biljet hier of haal op in de 
kerk.

Jeugdwerker Rosanne Hofman
Delen wat je hebt is investeren in wat je 

belangrijk vindt. Nieuwsgierig?  

Kijk op Insta: 3ranken.jong

Hier vertel ik jullie waarom we ieder jaar 

deze actie houden.

https://www.3ranken.nl/wp-content/uploads/2021/12/Kerkbalans-2022-3R-euro.pdf


‘Apeldoorn heeft er een moderne kerk bij’. ‘De verbouwing van 
De Drie Ranken in Apeldoorn kan een voorbeeld zijn voor andere 
kerkgebouwen’. Deze mooie koppen stonden onlangs in de 
media. Ze geven aan dat wij met ons allen een prachtig gebouw 
hebben neergezet. Er wordt nog steeds aan gewerkt, maar we 
hebben nu al een ideale ruimte om elkaar te ontmoeten. Dat 
geldt zowel voor gemeenteleden als voor mensen van buitenaf. 
 
We zijn heel blij met ons nieuwe, energiezuinige gebouw. 
Ondanks alle besparende maatregelen komen wij in de begroting 
voor 2022 toch op een tekort uit. Vlak voordat de Algemene 
Kerkenraad deze begroting zou goedkeuren, kwam er uit 
Utrecht bericht dat de post Pastoraat en Beheer moet worden 
aangepast. Hierdoor zijn wij voor 2022 op een tekort van € 5197,- 
uitgekomen. Als er een negatief resultaat gerealiseerd wordt, 
gaat dit ten laste van het eigen vermogen. 

Natuurlijk gaan we kijken of we de opbrengsten uit verhuur en 
buffet kunnen verhogen, maar door de coronamaatregelen is het 
onzeker hoe dit zich zal ontwikkelen. De kosten worden door ons 
scherp in de gaten gehouden, maar deze blijven jaarlijks stijgen, 
soms wel van 5 tot 10%. Daar bovenop komen nog de stijgende 
energiekosten. 

Waar wij met elkaar wel invloed op hebben, is onze eigen 
financiële bijdrage. Wij begroten nu een jaarlijkse daling van 
1% (ligt gelukkig lager dan het landelijk gemiddelde) van deze 
bijdrage en dat komt vooral door de afname van het aantal 
toezeggingen.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan het verkleinen van het 
tekort. Als we bijvoorbeeld onze eigen financiële bijdrage met 
5% of meer zouden verhogen, dan is het totale tekort voor 2022 
opgelost! Dat zou mooi zijn, maar we realiseren ons ook dat niet 
iedereen zich dit kan permitteren.

Wij hopen dat u de kerk van harte wilt blijven steunen en zijn blij 
met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
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U kunt uw bijdrage ook digitaal doen.  
Mail uw naam en adres naar 
kerkrentmeesters@3ranken.nl en volg de 
aanwijzingen die u vervolgens krijgt.

Een pastor spreken?  
Hebt u iets op uw hart? Wilt u iemand spreken?  
Op dinsdag en donderdag is van 09.00 – 10.00 uur een van onze pastores 
aanwezig in De Drie Ranken. Pastoraal telefoonnummer: 06 – 1770 1122

De Drie Ranken
Eglantierlaan 202
7329 AP Apeldoorn
tel. 055-533 2539

Kerkrentmeesters
Hendrie Kroes
Johan Kuipers
kerkrentmeesters.voorzitter@3ranken.nl

Begroting De Drie Ranken   
voor het jaar 2022  

in euro’s, vereenvoudigd begroting 2022
     
Opbrengsten en baten
verhuur en buffet, 
inclusief stichtingen 

rente en dividenden 
 
stichtingen/kassen 
en fondsen 
  
levend geld 
 
Vanuit eigen  
vermogen verlies 
 
Totaal baten 
  
Uitgaven en kosten  
kerkelijke gebouwen 
Pastoraat en beheer,  
 
salarissen en vergoedingen
  
Verplichtingen/bijdragen aan 
andere organen 
  
Kosten beheer, administratie  
en archief  
  
Totaal lasten


