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Van de redactie In dit nummer: 

Binnen het jaarthema verduur-samen 
leven we in de komende veertig-
dagentijd naar Pasen toe langs het 
verhaal van de Schepping. Een 
verhaal over onze oorsprong, maar 
ook over onze rol op aarde. En daar 
ligt dan meteen de verbinding met het 
jaarthema.  
 
In het scheppingsverhaal schept God 
de hemel en de aarde in zeven 
dagen. Bij ieder van die zeven dagen 
vind je een interview, een column of 
een foto. Om zo die dag wat in te 
kleuren, het thema wat uit te werken.  
 
Maar nog leuker is natuurlijk om zelf 
je creatieve ideeën bij de zeven 
dagen te delen. En dat kan via het 
kunstproject, zie pag. 3. Aanbevolen! 
 
Verder aandacht voor het digicoach 
project, een vooraankondiging van 
Kom!, en het 50-jarig jubileum van 
Rudi Coppoolse als organist. 
 
Ik wens jullie allen veel leesplezier! 
 
Gert Jan Luiten 
 

 
Leven begint met zeven. 

Meditatie, p 3 
 

Meedoen! 
Kunstproject, p 3 

 
Uw steun is nodig. 

Aktie Kerkbalans, p 4 
 

...er meer mogelijk is 
Werkgroep Duurzaamheid, p 5 

 
Gelukkig deed de verlichting 

thuis het gewoon. 
Hans is blij dat hij thuis is, p 6 

 
Wat een boom van een boom. 

Gert Jan’s bomen top-3, p 7 
 

Het duizelde ons meteen. 
Hans en Cor bij Pier, p 9 

 
Wat ik vandaag gezien heb... 

Geert spot vogels, p 10 
 

Balans in het leven 
Lennart over vissen, p 11 

 
Dat klinkt toch vegetarisch. 

Gert Jan leest het, p 12 
 

Clownsworkshop. 
 Activiteitenkalender, p 14 

 
Succesvolle tweede ronde. 

Digicoaches p 17 
 

Het begon met ‘het hijgend hert’. 
Rudi 50 jaar organist, p 18 

 
Steek thuis een kaarsje aan. 

Bestel een huispaaskaars, p 19 
 

Bemoediging 
 
‘Kwam ik tegen. Een bemoedigend 
gedicht zo bij het begin van het jaar.’ 
Fiet Tiemens-Custers 
 
Meer  
naar Mattheus 8 
 
waarom zo bang 
de winden waaien al 
sinds het beginnend tij  
 
de aarde beefde 
toen het water kwam 
en woelde 
de luchten dreigden 
 
de golven klotsen als  
weleer- de Visser spreidt 
met zachte drang zijn 
beide handen  
 
op het water- wees gerust 
zegt hij keer terug 
naar wie je liefhebt 
het scheepje vaart wel door 
 
Sophie Custers 
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 Meditatie 

 
 
 
 
 
 

 

                      LEVEN 
  

                begint met 
                ZEVEN 
 
                              40 dagen  
                aan de hand van  
    het scheppingsverhaal 
                 op weg naar 

             PASEN 

 
Woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd met as-
woensdag. De oude palmtakken, van Palmpasen 2021, 
worden verbrand. De as van wat geweest is voedt de 
bodem voor wat komt. Zo beginnen we aan onze weg 
richting Pasen. Dit jaar volgen we het oude, bekende, 
scheppingsverhaal. Een verhaal dat vertelt hoe vanuit de 
chaos aan het begin er in zeven dagen een geordende 
wereld ontstaat. Waarbij, net als in de evolutie, de mens 
pas laat komt kijken.  

Scheppen is scheiden: Licht van donker, de wateren, het 
land van de zee. Je kunt het scheppingsverhaal lezen als 
een verhaal van wording waar we nog altijd middenin 
zitten. En dat zich steeds weer herhaalt. Het ‘spreken van 
God’, en het gehoor geven daaraan, brengt ordening aan. 
Zo, dat er ruimte voor leven komt en blijft. Dat is niet 
eenmalig. Maar telkens opnieuw. We zijn nog niet af.  
De eerste dag voor de mens, na haar schepping,  is de 
zevende dag. De sabbat. De wereld zoals die bedoeld is.  
 
Dat is het startpunt. Vanuit dat feest, gaan we steeds 
weer op weg. Datzelfde geldt voor Pasen. We vieren het, 
nu al, elke zondag, en tegelijk gaan we er naar op weg. 
Een leven lang. Naar opstanding, leven uit de dood, een 
nieuwe wereld. 
 
Leven begint met zeven. Dat is ook: kiezen, uitvinden wat 
van betekenis is. Wat er van waarde blijft. Duurzaam is. 
Ga je mee, op weg? 
 
40-DAGENKALENDER 
Evenals vorig jaar gaan we werken aan een digitale 40-
dagenkalender. Elke dag een digitaal moment via 
facebook of de website om even bij stil te staan. Via de 
weekbrief houden we je op de hoogte! 
 
Ad Wijlhuizen 

40-dagentijd kunstproject voor iedereen! 

Het leven begint met zeven.  
Onderweg naar Pasen staan dit jaar de scheppingsdagen 
centraal. In zeven stappen banen we ons een weg vanuit 
de chaos van de eerste dag naar de voltooiing op de 
zesde en de sabbat op de zevende dag, voor de mens de 
eerste dag. 
 
De zeven stappen worden uitgebeeld in zeven 
schilderijen die in de kerkzaal komen te staan. Op de 
eerste zondag na Aswoensdag (6 maart) staat het 
schilderij van de eerste dag centraal: God scheidt het 
licht van het donker. Iedere volgende zondag komt er een 
schilderij bij met de verbeelding van de volgende 
scheppingsdag. Graag nodigen we u uit om mee te 
“bouwen” aan dit project. U kunt dat doen door materiaal 
aan te leveren die u doet denken aan de thema’s van de 
scheppingsdagen.  
 
Die thema’s zijn: 
Doek 1: er zij licht – zondag 6 maart 
Doek 2: hemel en aarde – zondag 13 maart 
Doek 3: water, land en bomen – zondag 20 maart 
Doek 4: sterren, zon en maan – zondag 27 maart 
Doek 5: vogels en vissen – zondag 3 april 
Doek 6: dieren en mensen – zondag 10 april 
Doek 7: de sabbat – zondag 17 april  
Uw bijdrage kan bestaan uit foto’s, gedichten, een 
krantenkop of artikel, een tekening. Voorwaarde is dat 
het opgeplakt moet kunnen worden op een ondergrond. 
Al het materiaal wordt verwerkt in een collage die het 
thema van de week uitbeeldt. Natuurlijk kunnen uw  
(klein-)kinderen ook mee doen! Iedere week zorgen twee 
mensen ervoor dat alles verwerkt wordt in het schilderij 
van de week. 

U kunt het materiaal inleveren in De Drie Ranken. In de 
hal zal een inleverdoos staan waar u de materialen in 
kunt doen. Graag in een gesloten envelop met 
vermelding van het thema waarvoor het materiaal 
bestemd is. Is de deur dicht, dan kan de envelop ook in 
de brievenbus, graag ter attentie van ‘Kunst 40-
dagentijd’. Let wel op; er moet ook tijd zijn om de 
schilderijen te maken. Daarom kunt u steeds tot uiterlijk 3 
weken van tevoren uw materiaal voor het betreffende 
thema inleveren. In de weekbrief zullen wij u er ook 
steeds op attenderen.  
 
Zo bouwen we met zoveel mogelijk gemeenteleden aan 
de weg van het leven, vanuit de chaos naar de eerste 
dag! 
 
Rosanne Hofman, Margreth Wind, Ineke van Diffelen  
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 Actie Kerkbalans 15-01-2022 tot 29-01-2022 

De actie Kerkbalans is op 15 januari van start gegaan. 
Het thema is net als vorig jaar ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. Inmiddels zijn de actieweken 
voorbij, maar we hopen wel dat er nog veel 
toezeggingen binnenkomen! 
 
De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te 
vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen. De 
kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. 
Waar we rust en verdieping vinden in de ontmoeting met 
God. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Zo 
zijn we als geloofsgemeenschap De Drie Ranken van 
betekenis, zorgen we voor elkaar en voor de mensen om 
ons heen. 
 
Het afgelopen jaar moesten we inventief zijn om onze 
verbondenheid vorm te geven in de 
anderhalvemetersamenleving. Wat is het mooi om te zien 
hoe we creatieve vormen hebben gevonden om elkaar 
vast te houden. 
 
Ook in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en 
inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het 
omzien naar elkaar en blijven zoeken naar verbinding 
en verduur-samen. 
 
Want ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te 
vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk o.a. aan ons 
prachtige kerkgebouw, de diensten, het pastoraat, het 
diaconaat en het jeugdwerk. In 2022 willen we dit graag 
voortzetten. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! 

Zodat we ook in 2022 een gastvrije plek mogen zijn waar 
mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden 
en geïnspireerd raken. Met elkaar vormen we een 
gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw 
steun is daarbij van onschatbare waarde. Doet u weer 
mee? 
 
Alle informatie hebt u in uw mail kunnen lezen of is 
inmiddels thuisbezorgd, samen met onze wederom 
unieke folder. In de folder leest u onder meer over de 
bijzondere Jeugd-Kerkbalans actie en de 3R(anken) 
euro’s. Kijk vooral ook even naar de leuke filmpjes, 
gemaakt door Ad Wijlhuizen. Ga naar onze website 
3ranken.nl en klik rechts onder bij ‘Uitgelicht’, 
Kerkbalans 2022 aan. Zeer de moeite waard! 
 
Wilt u toch nog digitaal toezeggen?  
Dat kan, graag zelfs! Mail dan uw naam en adres naar  
 kerkrentmeesters@3ranken.nl en u ontvangt nadere 
instructies. 
 
Alvast heel hartelijk 
dank! 
 
De kerkrentmeesters. 
 

Wijkkas 2021/2022 Solidariteitskas 2021 

Na onze dringende oproep in de vorige Drieklank kunnen 
we u melden dat er inmiddels € 7.779,- is 
binnengekomen. Er hebben veel mensen gereageerd en 
we danken u hartelijk voor uw bijdragen! 
 
De voorgaande tweejaarlijkse acties brachten gemiddeld 
steeds zo’n € 10.000,- op. Toch nog een bijdrage doen? 
Graag natuurlijk! Het rekeningnummer is NL08 INGB 
0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten, onder 
vermelding van Wijkkas 2021/2022. 

 De jaarlijkse actie voor de Solidariteitskas heeft een 
bedrag van € 5.805,- opgeleverd, een mooi resultaat 
waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Na de verplichte afdracht voor PKN (€5780,-) blijft er een 
bedrag over van € 25,- dat we voor onze eigen 
wijkgemeente mogen gebruiken. Alle kleine beetjes 
helpen nietwaar. 
 
De kerkrentmeesters 

Pastorale telefoon: Behoefte aan een luisterend oor? 

 
U wilt graag  

met iemand praten over:  
de zin van het leven,  

over God,  
over geloven,  
over sterven, 

verdriet,  
eenzaamheid, 

ziekzijn,  
dankbaarheid.  

………..? 
 

Bel dan: 06-17701122 
 
 

Wie krijgt u aan de telefoon? Herman  Frouwkje   Lenie  Anneke  Reiny  
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 Een nieuwe werkgroep 

Zoals bekend is het jaarthema voor nu en komende jaar ‘Verduur-
samen’. Drieklank had dit thema dan ook in het vorige nummer. Het 
vraagt niet zoveel fantasie om hier ook ‘verduurzamen’ in te lezen. Een 
belangrijk woord in de klimaatcrisis waarmee onze moeder aarde van 
doen heeft. En daarmee de hele mensheid, dus ook wij, mensen van de 
Drie Ranken. Een stel mensen uit onze geloofsgemeenschap heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en de Werkgroep Duurzaamheid opgericht 
en is daarmee naar de kerkenraad gestapt. Je hebt dat kunnen lezen in 
een weekbrief. De kerkenraad wil dit initiatief en de voorgenomen 
plannetjes van harte ondersteunen. 
 
Groene initiatieven 
Het gebouw 
Er is al van alles gebeurd aan het gebouw van de kerk tijdens de ver-
nieuwbouw.  Zo werd bij de belangrijke schil om het energieverbruik te 
beperken gebruik gemaakt van de nieuwste materialen om vloeren, gevels en 
dak goed te isoleren. Ook is er gebruik gemaakt van duurzame installaties 
zoals luchtwarmtepomp voor de vloerverwarming, warmtepompboiler voor de 
keuken met directe toevoer naar de vaatwasser. Ook werd er gelet op goede 
ventilatie. Belangrijk in coronatijd! Uiteraard overal ledverlichting en op de 
nieuwgebouwde jeugdruimtes liggen zonnepanelen. Het oude dak was 
berekend op draagkracht van een lading sneeuw. Helaas is die draagkracht 
te weinig voor zonnepanelen. 
 
Activiteiten 
Een belangrijke bijdrage aan het milieu (en de wijk-kas!) werd en wordt 
geleverd door onze oud ijzer-actievoerders en blikjesverzamelaars in- en 
rond de kerk. En wat dacht je van ons ReparatieCafé, waar de hele wijk 
profijt van heeft net als van de vorige groep. Het is van de gekke om spullen 
zomaar weg te gooien, als het nog te maken is… Prachtig dat de diaconie 
koos voor de biologische stadsakkers als diaconaal doel. Lekker spul daar en 
ook goed voor sociale inzet! Inmiddels is er een gespreksgroep ‘eenvoudig 
leven’, die met ons wat vegetarische recepten deelde. 
 
Meer mogelijk 
Tja, wat moet een werkgroep duurzaamheid dan nog?  Wij denken dat er 
meer mogelijk is.  

 
We hopen diverse werkgroepen te 
enthousiasmeren om ook- en meer 
groene initiatieven te ontwikkelen. Een 
voorbeeld: zo zou VONC wel eens een 
film over het klimaat kunnen 
programmeren of een spreker 
uitnodigen. En wat dacht je van 
duurzame koffie en thee bijvoorbeeld ? 
En minder schadelijke schoonmaak 

producten gebruiken. Uiteraard moeten daar beslissingen over genomen 
worden, want stappen zetten kunnen ook financiële consequenties hebben. 
Groene stappen zetten kan ons helpen om op weg te gaan en van De Drie 
Ranken een groene kerk maken. Ons aansluiten bij de steeds grotere groep 
Groene kerken (en moskeeën!) in Nederland. Je hoort daar de komende tijd 
meer over. En natuurlijk zijn tips, aanvullingen, opmerkingen welkom! Het 
liefst op ons email adres: duurzaamheid@3ranken.nl 
 
O, ja: Gemeenteraadsverkiezingen binnenkort. Advies van ons: ga stemmen 
op een duurzame partij! 
 
Groene groetjes,   
Sjors, Wilma, Fred, Hans 

Verpoppen 
 

Even voorstellen. Mijn naam is rups 
en ken net als mensen downs en ups. 
Ik ben onderdeel van ons aller 
moeder aarde, de schepping dus, 
waar het niet zo goed mee gaat. De 
Drie Ranken een Groene kerk? Tja, 
het gebouw is flink geïsoleerd en ja er 
is een warmtepomp, wat dat dan ook 
is. Er is mogelijk nog wel meer te 
bedenken aan maatregelen voor de 
tuin, het eten en drinken. Maar hoe zit 
het met ons zelf, met mijzelf ? Hoe 
groen is, zijn, mijn ecologische 
pootafdruk(ken)? 
 
Als ik eerlijk ben ga ik wel eens de 
mist in, als groot consument van 
groene blaadjes (wel liefst 
onbespoten). Tja, ook oude rupsen 
houden wel van groene blaadjes. Het 
valt ook niet mee om alle verleiding te 
weerstaan, die tot ons komt via 
reclame. Consumeren maar en nog 
wat meer. Consuminderen? Wat is 
van waarde? Minder is meer… Laatst 
hoorde ik van iemand, die echt goed 
bezig was. Hij was een wintertrui van 
een paar jaar geleden zat. Bracht 
deze naar Sant ‘ Egidio. Prima!  En 
nog mooier: kocht voor € 5,- een 
prachtige, puur wollen trui bij de 
kringloop, want die kledingindustrie is 
nogal vervuilend. Maar ikzelf?  Ach 
laat die pakjesbezorger maar weer 
eens komen. Da’s toch gratis? 
 
Toch, diep van binnen wil ik eigenlijk 
wel veranderen. Niet meer zoveel 
consumeren. Mij terugtrekken en dan, 
verpoppen ja tot een prachtig mooi 
groen mens, eh, vlinder. 
Hopelijk wordt mijn verlangen gedeeld 
en gaan meer mensen stapjes zetten 
voor onze mooie moeder aarde. 
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 De eerste dag: Licht 

Enkele weken geleden kwam ik rond 10 uur thuis, 
toen ik de straat in reed waar we wonen was het 
aardedonker. Geen enkele lantaarnpaal deed het. Ik 
miste de verlichting omdat ze het niet deed. De 
gewoonte maakt dat wat gewoon is naar de 
achtergrond gaat en alleen bij afwezigheid opvalt. 
Gelukkig deed de verlichting in huis het gewoon. 
 
In Genesis lezen we hoe God licht en donker scheidt. "Ik 
wil dat er licht is!" Toen was er licht. En God zag dat het 
licht goed was. God scheidde licht en donker van elkaar. 
Door de scheiding wordt het verschil gemaakt, ritme 
aangebracht en hier het vervelende grijs, zo heb ik het 
geïnterpreteerd, doen verdwijnen. Over deze regels is 
natuurlijk veel meer te vertellen. Ik wil het heel aards 
houden en wat uitwijden over straatverlichting. 
 
In Amsterdam werd in 1544 de eerste kaarslantaarn op 
de Zeedijk geplaats, tot dan was men verplicht om na 
negen uur in het duister een lantaarn bij zich te dragen. 
Het begin van openbare verlichting in Nederland. De term 
openbare verlichting is een aanduiding die beter 
weergeeft wat de bedoeling is dan straatverlichting. De 
ontwikkeling van de verlichtingsbron gaat door. In de 19e 
eeuw wordt gezuiverde raapolie gebruikt, via stadsgas 
komen we bij elektrisch verlichte lantaarnpalen. Tot de 
elektrisch verlichte straatlantaarn moest elke lantaarn 
apart aangestoken worden, Het beroep van 
lantaarnopsteker verdween met de invoering van 
elektrische verlichting. Nijmegen had in 1886 als eerste 
stad elektrische straatverlichting. Nu zitten we in een fase 
waar de Led verlichting haar intrede doet in de openbare 

ruimte. In Apeldoorn heeft men langs de Laan van 
Zevenhuizen even een proef gedaan met groen Led licht, 
dit is al weer verleden tijd. 
 
De ontwikkeling staat niet stil, de openbare verlichting in 
Apeldoorn wordt aan/uit gedaan via een schakelpunt dat 
zich in Lelystad bevindt. Het nadeel hiervan is dat het 
door verschil in plaatselijke weersomstandigheden, als 
een flinke bewolking, ten onrechte de verlichting al aan of 
uitgaat. Het weer in Lelystad en Apeldoorn is niet altijd 
hetzelfde. Het niet tijdig inschakelen van de verlichting 
kan dan tot ergernis leiden. Het streven is om het aan en 
uitschakelen te verfijnen en door het dimmen van de 
verlichting ‘s nachts te komen tot energiebesparing. Door 
op tijd te schakelen kunnen we door de grote hoeveelheid 
lichtbronnen een aanzienlijke besparing realiseren. Alleen 
in Apeldoorn tellen we al ruim 28.000 openbare 
lichtpunten. We gebruikten in 2000 ongeveer 1,5 % van 
onze stroom voor de openbare verlichting. 
De openbare verlichting draagt bij aan verkeersveiligheid 
en aan het persoonlijke gevoel van veiligheid, de keuze 
tussen een donker park of een goed verlicht trottoir is 
snel gemaakt. 
 
Het gebruik van verlichting heeft ook een keerzijde; 
bekend is de lichtvervuiling die het met zich meebrengt. 
Dieren en planten ondervinden hier overlast van. In ruim 
40% van Nederland kan men door de lichtvervuiling de 
sterrenhemel bijvoorbeeld de Melkweg niet meer bekijken 
zoals ze bedoeld is. Initiatieven om de lichtvervuiling aan 
te pakken worden breed gedragen mede door aanzetten 
van ‘’De Nacht van de Nacht”. 
 
En God zag dat het goed was; hij heeft ons werk 
achtergelaten om het gebruik van verlichting op een 
verantwoorde manier toe te passen. 
 
Hans Hase 
 
Bronnen: Wikipedia, www.lantaarnpaalgek.nl , 
www.indebuurt.nl  

Genesis 1. 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde 
was nog woest en doods, en duisternis lag over de 
oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
God zei: ‘Er moet licht komen’ en er was licht. God zag 
dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de 
duisternis: het licht noemde hij dag, de duisternis 
noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. 
De eerste dag. 
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 De tweede dag: Hemel 

 Genesis 1. 
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde 
het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf 
hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 

Wonderwereld, vol geheimen, 
schepping van God, 

al wat ons verbaast, verbijstert, 
leeft van uw zorg: 

vormen, kleuren, klank te over, 
tastbaar weefsel, veelbelovend, 

alles wat ons hart verovert, 
schepping van God. 

 
John Bell (Iona), Ria Borkent 
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 De derde dag: Aarde, zee, planten en bomen. 

Ik zal het maar bekennen: ik hou 
van bomen. Niet zo sterk als Idefix 
het hondje uit de Asterix strip die 
jankt bij iedere boom die geveld 
wordt, maar toch. Niet dat je me 
ooit een boom zult zien omhelzen, 
maar toch… ik hou van bomen. 
 
Het meest hou ik van de prunus die 
bij mij achter in de tuin staat. Een 
rommelige boom, of een 
doorgeschoten struik misschien wel. 
Vele stammetjes die zich door elkaar 
hebben gewurmd, op zoek naar hun 
eigen stukje zon. Vruchten waar niet 
alle vogels van houden, en schaduw 
waar niet al te veel onder wil groeien, 
en wortels die zoveel water opnemen 
dat het gras verdroogt in de zomer.  
Maar twee weken in het jaar knalt die 
eruit met de mooiste bloesem. 
Hebben de krokussen en narcissen 
voorzichtig het voorjaar 
aangekondigd, dan is dit de 
paukenslag, het kanonschot: het is 
lente! En daarna: schaduw tijdens 
hete zomerdagen. Niet zo mooi, wel 
lekker! 

Maar ik hou ook van beuken. In de 
lente het meest frisse groen dat ik 
ken. Hun kronen hoog en verheven. 
Een bladerdak zo dicht dat er weinig 
onder wil groeien, en daarom ook 
opeens ruimte schept eronder, 
doorzicht. In statige lanen 
landgoederen opluisterend, wat is 
mooier dan over een beukenlaan 
naar je landhuis rijden - ik snap dat 
wel. 
 
En van douglassparren, die zuilen 
recht omhoog de hemel in. Import 
eigenlijk, amerikaans van oorsprong, 
en veelal in grote aantallen te vinden 
in produktiebos. Lelijk bos zullen 
sommigen zeggen, maar wat een 
boom van een boom. 
 
En heb je ooit over zo’n boomtop-pad 
gelopen? Tien-vijftien meter boven de 
grond, zie je pas hoe groot bomen 
eigenlijk zijn, en hoe ze meebuigen 
met de wind, beschutting bieden 
tegen de regen, en de woonplaats 
zijn van vele vogels. Respect! 
 
Gert Jan Luiten 

Genesis 1. 
God zei: ‘Het water onder de hemel 
moet naar één plaats stromen, zodat 
er droog land verschijnt.’ En zo 
gebeurde het. Het droge land 
noemde hij aarde, het 
samengestroomde water noemde hij 
zee. En God zag dat het goed was. 
God zei: ’Overal op aarde moet jong 
groen ontkiemen: zaadvormende 
planten en allerlei bomen die 
vruchten dragen met zaad erin.’ En 
zo gebeurde het. De aarde bracht 
jong groen voort: allerlei 
zaadvormende planten en allerlei 
bomen die vruchten droegen met 
zaad erin. En God zag dat het goed 
was, Het werd avond en het werd 
morgen. De derde dag. 
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 De vierde dag: Zon, maan en sterren. 

Cor, onze fotograaf, en ik waren nog maar nauwelijks 
binnen of Pier Slump leidde ons een kamer in waar op het 
scherm van zijn computer de Andromedanevel te zien was. 
Dit is het sterrenstelsel dat het dichtst bij dat van ons staat, 
vertelde hij. Het “dichtstbij” is dan altijd nog 2.5 miljoen 
lichtjaren van de aarde verwijderd. En dan te bedenken dat 
er nog vele miljarden sterrenstelsels meer in het heelal zijn 
die nog veel en veel verder van ons verwijderd zijn en zich 
vooralsnog aan ons oog onttrekken. Onvoorstelbaar hoe 
onmetelijk groot het heelal is. Het duizelde ons meteen bij 
binnenkomst al, maar de bevlogen wijze waarop Pier erover 
vertelde, wekte wel ogenblikkelijk onze belangstelling!  
 
Pier Slump werd in 1940 geboren in het Friese Echtenerbrug 
aan het Tjeukemeer. Na de Mulo ging hij als aspirant tekenaar 
werken bij het Kadaster in Leeuwarden. Zijn werk bestond uit 
meten, rekenen en tekenen. Aan de HTS volgde hij de 
studierichting geodesie. Vervolgens studeerde hij aan de 
universiteit wiskunde. Later is hij op dit vakgebied 
gepromoveerd. Inmiddels werkte hij als wiskundige bij de 
Belastingdienst. Eerst in Den Haag, later in Apeldoorn. In de 
loop van de jaren ging hij zich steeds meer bezighouden met 
automatiseringsbeleid en verzorgde hij ook de begeleiding en 
de invoering daarvan tot aan zijn pensioen. In 1978 kwam hij 
met zijn gezin in Apeldoorn in de wijk Zevenhuizen te wonen 
waar zij lid werden van de Gereformeerde Kerk. Hij werd in 
deze gemeente voorzitter van de wijkkerkenraad. Later vervulde 
hij gedurende twee perioden van vier jaren het voorzitterschap 
van de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde 
Kerk van Apeldoorn. Zo raakte hij beleidsmatig betrokken bij het 
voorbereidingsproces van de integratie van hervormden en 
gereformeerden. Een kolfje naar zijn hand omdat hij in zijn werk 
ook vaak betrokken was geweest bij processen van verandering 
en vernieuwing.  
 
Van jongs af aan was Pier geïnteresseerd in de sterren en alles 
wat zich in het heelal afspeelde. Wat hem dreef was vooral zijn 
verwondering over de wordings-geschiedenis van het heelal. 
Ooit, zo vertelt ons de wetenschap, is het heelal uit een oerknal 
ontstaan. Een minuscuul klein puntje geladen met onnoemlijk 
veel energie klapte uit elkaar en stootte zoveel energie uit dat 
zich in een paar seconden een ruimte vormde met energie die 
zich steeds verder uitbreidde. Wat deze enorme knal 
veroorzaakte is onduidelijk. Ook ontstonden toen de 
natuurwetten, de ruimte en de tijd. Volgens de daartoe 
ontworpen berekeningsmethoden wordt de ouderdom van het 
universum geschat op 13.7 miljard jaar. Ten gevolge van de 
verdere uitdijing van het heelal en de daarmee gepaard gaande 
afkoeling werd de materie in het heelal steeds ijler. De 
zwaartekracht maakte dat de ijle wolken materie gingen 
samenklonteren en zo ontwikkelden zich in de loop van 
miljoenen en miljoenen jaren de sterrenstelsels. Deze 
sterrenstelsels bevatten elk een grote verzameling sterren, met 
gas en stof daartussen, die door de zwaartekracht bijeen 
gehouden wordt. Ons zonnestelsel is 4.6 miljard jaar geleden 
ontstaan en bevat onze zon, de  planeten en veel andere 
lichamen (manen, kometen, gruis) die allen rond de zon 
draaien. Berekeningen wijzen uit dat de zon nog 4.5 miljard jaar 
zal bestaan. Dan zal de energie van onze zon op zijn. Hij zal 
imploderen en ontploffen en dan zal de aarde niet meer 
bestaan.  

Wat betekenen al deze gegevens nu voor het verstaan van de 
verhalen zoals de bijbel die over de schepping vertelt. De 
wetenschap vertelt over de evolutie van het heelal op basis van 
een theorie die getoetst wordt door metingen en berekeningen 
van verschijnselen die zij in het heelal waarneemt. Dat is de 
wetenschap die uitgaat van de algemene geldigheid van 
natuurwetten die steeds weer opnieuw op hun betrouwbaarheid 
gecheckt en geijkt worden. De Bijbelse verhalen houden zich 
evenwel niet bezig met de historische en natuurkundige 
waarheid maar met het verlenen van betekenis aan wat mensen 
aan verschijnselen in zichzelf en in hun omgeving meemaken 
en beleven. Mensen doen dat vaak in beelden uit de 
werkelijkheid waarin zij leven. Pier noemt deze 
betekenisverlening symbolisch of ook wel allegorisch. Zo 
kunnen in de taal van de religie historische en natuurkundige 
feitelijkheden gebruikt worden voor een symbolische uitdrukking 
van wat mensen beleven, waarin zij mogen geloven, waarop zij 
kunnen vertrouwen en waaraan zij zich mogen toevertrouwen.  
 
Als protest tegen de Babylonische opvatting dat de zon, de 
maan en de sterren goden zijn die gediend en te vriend 
gehouden moeten worden, zijn in de Bijbelse verhalen de zon, 
de maan en de sterren door God in de hemel geplaatst om de 
mensen te dienen als licht overdag en in de nacht. Zoals de zon 
aan de natuur de kracht geeft om te groeien en dus toekomst 
geeft, zo is ook God de bron die aan mensen energie en 
toekomst  geeft. In de verhalen van God en mensen zoals 
beschreven in de Bijbel, gaat het altijd om de beweging die van 
God uitgaat om mensen te bevrijden van de duisternis, hen te 
stellen in het licht en hen toekomst te geven.  
 
Pier kan zich herkennen in de filosofie van Spinoza die zegt dat 
God natuur is. Het is deze aardse natuur, dit schitterende 
kunstwerk van het heelal, waaruit ooit de mens kon ontstaan, 
waarover Pier zich nog dagelijks verwondert. Natuurlijk is Pier 
een man van de wetenschap, maar die zich ook ten zeerste 
bewust is dat het eiland van zijn kennis klein is en dat hij dus al 
heel snel op het strand staat. Tegelijk is hij ook de man die in de 
tweede naïviteit - zoals dat genoemd wordt - zich als een kind 
kan verwonderen en in beelden en processen van de natuur 
waarheden durft te verwoorden van de dingen die misschien 
wel voor altijd een geheim blijven. Zo is geloven voor Pier een 
zoektocht in beelden en verstaat hij de Bijbelse verhalen als 
een dringende oproep aan de mensen om voor die prachtige 
schepping verantwoordelijkheid te dragen. 
 
Hans Hulst 

Genesis 1. 
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen 
on de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de 
seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En zo 
gebeurde het. God maakte twee grote lichten, het 
grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over 
de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze 
aan het hemelgewelf om licht te geven op aarde, om te 
heersen over de dag en de nacht en om het licht te 
scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed 
was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde 
dag. 
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 De vijfde dag: Vogels... 

Dag 5: God schiep de vogels en de vissen. Iemand 
van de redactie wist te melden dat gemeentelid Geert 
Fransen een enthousiast vogelaar is. Bij hem thuis 
wist ik binnen twee minuten dat ‘enthousiast’ nog 
zacht uitgedrukt is… 
 
Wat heb je met vogels Geert en sinds wanneer? 
Ik kom van een boerderij af en kon een ekster niet 
onderscheiden van een kraai. Dat interesseerde me 
allemaal niet. Tot ik ging werken bij de Marechaussee en 
in mijn jongere jaren, 80/81, moest ik met een collega 
patrouille rijden met een onopvallende wagen en ik vroeg 
‘waar gaan we naartoe?’. ‘Ja, naar de polder,’ zei mijn 
collega, ‘en ik neem mijn verrekijker mee’. Ik vroeg hem 
waarom en hij vertelde dat hij vogeltjes zo mooi vond en 
dat hij onderweg misschien nog wel een vogeltje kon 
scoren. Oké, prima, dacht ik bij mezelf, ik zie wel, en 
uiteindelijk hebben we de patrouille nauwelijks gereden, 
we zijn alleen maar vogeltjes wezen kijken. Op de 
terugweg zei ik: ‘Sietze jongen, als ík door de polder rijd 
zie ik nooit wat, maar wat ik vandaag gezien heb dat is 
fenomenaal.’ 
Op de een of andere manier greep me dat en ik wilde er 
iets mee doen. Ik woonde nog thuis en bij ons in de buurt 
had je een bosje, daar speelde ik veel als kind, ik ben er 
naartoe gegaan op een zaterdagmiddag, in het begin 
nam ik alleen een notitieblokje mee en dan zag ik een 
vogel, zeg ter grootte van een mus, die kende ik nog wel, 
en thuis zocht ik ze op in het boekje ‘Zien is kennen’ – ik 
heb het nog – en zo leerde ik de koolmees kennen, het 
goudhaantje, de zanglijster enzovoort. Op die manier heb 
ik het mezelf allemaal een beetje eigengemaakt. Het ging 
groeien en groeien en heeft me nooit meer losgelaten. 
Wat me ook steeds meer fascineert, is dat elke 
vogelsoort een functie heeft en prachtig is aangepast aan 
de plaats en omstandigheden waar het leeft. Wat een 
schepping! 
 
Ik denk dat je niet de enige bent Geert, volgens mij zijn er 
heel wat vogelaars/genieters. Ik zie wel eens op de tv dat 
als er een bijzondere vogel is gesignaleerd dat er dan 
honderden mensen – meestal mannen geloof ik – op af 
komen. Doe jij dat ook? 
Nee, ik ben niet zo’n soortenjager. Ik ken die sites wel 
waarop men elkaar informeert over zeldzame exemplaren 
die dan ergens gespot zijn. Een paar jaar geleden was er 
een sperweruil in de buurt van Zwolle, dat heeft ook in de 
krant gestaan en dan zag je allemaal mensen, inderdaad 
meest mannen, met grote telescopen en fotocamera’s 
urenlang wachten of het dier zich wilde laten zien. Daar 
houd ik niet zo van, is me allemaal te massaal. Wat ik 
leuk vind is gewoon wandelen, of rondrijden dat doe ik 
ook wel, en te genieten van wat er op mijn pad komt. Ik 
kies meestal een paar dagen in het voorjaar en een paar 
in de winter om met een maat, dat is toch gezelliger dan 
alleen, op pad te gaan. Volgende week ga ik voor het 

eerst met een broer van me naar de buurt van het 
Lauwersmeer.  
 
Heb je in de loop van de jaren gemerkt dat de 
verscheidenheid aan vogels en de aantallen aan 
verandering onderhevig zijn? 
Ja, helaas wel. Er is voor veel vogels te weinig biotoop 
om te nestelen. Bij grutto’s is dat heel duidelijk. Geen 
nest betekent: geen voortplanting. Daar waar het wel is, 
vaak aan de randen van die gebieden, krijgen ze wel 
jongen maar die krijgen te weinig voedsel, dus die 
kunnen niet grootgebracht worden en die overleven het 
ook niet. Vooral zogenaamde ‘wetlands’, drassige 
gebieden met kruiden, moeten aangelegd worden om die 
vogels weer terug te laten komen. 
 
Heb je je passie voor de vogels op je kinderen kunnen 
overbrengen? 
Onze zoon Lennard is er wel gevoelig voor, eigenlijk is hij 
meer van het wedstrijdvissen op witvis, maar toen hij nog 
een klein kereltje was ging ik altijd met hem mee. Wat 
deden we dan meestal? Dan ging hij vissen en dan had ik 
vaak de verrekijker bij me, ik ging dan wandelen en ik 
zorgde ervoor dat ik het laatste uur van de wedstrijd bij 
hem zat. En nu gebeurt het regelmatig dat hij thuiskomt 
met ‘pap, een ijsvogel zat vlak bij me’ of ‘ik heb de 
blauwe reiger weer gezien’. Hij heeft er wel oog voor 
gekregen.  
 
 
 

Genesis 1. 
God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, 
en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten 
vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en 
alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt 
en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag 
dat het goed was. God zegende ze met de woorden: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de 
zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op 
aarde.’ Het werd avond en het werd morgen. De vijfde 
dag. 
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 De vijfde dag: ...en vissen. 

Geert heeft me nog veel meer verteld over vogels, de 
wonderbaarlijke schepping en dat die vaak ‘om de 
hoek’ te vinden is. Nog onder de indruk van zijn 
enthousiasme en kennis realiseerde ik me pas thuis 
dat het natuurlijk heel mooi zou zijn om Lennard over 
zijn grote hobby te laten vertellen. Geert fungeerde 
als ‘tussenpersoon’ en een dag later kwam de reactie 
van Lennard al binnen. 
 
Lennard, hoe is je passie voor vissen ontstaan? 
In de zomer van 1996 hebben we, mijn ouders en ik, mijn 
zusje opgehaald uit Sri Lanka. Op de momenten dat we 
niet in het tehuis waren waar mijn zusje lag, was ik in de 
bungalow waar wij verbleven. De lokale mensen hadden 
hier provisorisch een vishengel voor mij gefabriceerd, 
zodat ik mij niet hoefde te vervelen. Tot mijn grote 
verbazing ving ik regelmatig een visje en ik had er veel lol 
in. Bij thuiskomst kreeg ik mijn eerste hengel van mijn 
tante. Het zaadje was gepland. Sinds die tijd tot mijn 
studententijd was ik niet meer bij het water weg te slaan. 
Mijn opa, die helaas niet meer leeft, was beroepsvisser 
op de Overijsselse Vecht. Ik denk dat hij apetrots zou zijn 
om te zien hoe ik van het vissen geniet. 
 

Hoe heeft het vissen zich verder ontwikkeld? 
Ik viste voorheen altijd in de vijver in onze straat of in het 
Apeldoorns kanaal. Later ben ik lid geworden van de 
plaatselijke visvereniging en leerde ik mensen kennen die 
mij de fijne kneepjes van het sportvissen leerden. Mijn 
vader was mijn grootste supporter en verzorger. Als ik 
wedstrijden viste was hij er altijd bij. Totdat ik mijn 
rijbewijs haalde ging hij altijd mee. We zijn overal in 
Nederland geweest, met daarbij als een van de 
hoogtepunten het behalen van de winst tijdens het 
Nederlandse kampioenschap. Later ging hij ook mee 
naar het buitenland waar ik voor Nederland uitkwam 
tijdens de Wereldkampioenschappen vissen. Ik was druk 
in de weer met (de voorbereidingen van) het vissen en 
mijn vader ging op pad met de verrekijker om vogels te 
spotten. Tegen het einde van de viswedstrijden was hij 
altijd op tijd terug bij het water om mij aan te moedigen of 
te ondersteunen. Hij vertelde mij over zijn waarnemingen 
en ik vertelde de vorderingen van de visvangst. 
 
Veel mensen noemen vissen saai en denken dat je er 
veel geduld voor moet hebben, hoe zie jij dit? 
Wat mij fascineert aan het vissen is om mij te verplaatsen 
in hoe het leven onder water is. Waar zit de meeste vis, 

hoe is de bodemgesteldheid, hoe 
diep is het en hoe kan ik mijn aas zo 
maken dat de vis erin bijt.  
Ik heb soms dagen dat het niet lukt. 
De reden hiervan is moeilijk aan te 
geven. Dat blijft het mooie van de 
schepping. Je kunt het niet altijd 
naar je hand zetten. Soms is het 
een mysterie. Boeiend en 
verwonderend. Op die manier kom 
ik niet los van deze, voor mij, 
specifieke liefhebberij. De natuur 
heeft het gelijk altijd aan zijn kant.  
 
Balans in het leven 
Als ik aan de waterkant zit hoop ik 
natuurlijk zoveel mogelijk vis te 
vangen, maar alleen het erop 
uitgaan in de natuur geeft mij al rust. 
Ik kan me dan goed onttrekken aan 
de drukte van mijn baan en geniet 
van de stilte aan de waterkant. De 
schoonheid en rust van de natuur 
geeft balans in mijn leven. 
 
Ben je ook geïnteresseerd in vogels, 
zoals je vader? 
Zoals mijn vader geïnteresseerd is 
in mijn hobby, ben ik dat ook in zijn 
liefhebberij, de vogels. Als ik tijdens 
het vissen leuke waarnemingen doe 
van vogels dan deel ik dat altijd met 
hem. Hij is ook altijd geïnteresseerd 
in mijn visvangst, de kilo’s, soorten 
en grootte van de vissen. Nu ik niet 
meer thuis woon hebben wij deze 
contacten via de telefoon of 
WhatsApp. Op deze manier worden 
ook de foto’s gedeeld. Zo zijn wij 
beiden op onze eigen manier bezig 
in en met de natuur. 
 
Willem Olierook 
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 De zesde dag: Dieren en mensen. 

Dat wij over Gods schepping moeten heersen heeft 
voor mij al snel een nare klank. We associëren 
heersen vaak met overheersen, dominantie en je 
invloed gebruiken ten gunste van jezelf. Dat is 
natuurlijk een kortzichtig heersen.  
  
Even verder in de bijbel worden vaak andere woorden 
gebruikt in plaats van dat ‘heersen’. In psalm 8 
bijvoorbeeld: 
U hebt hem bijna een god gemaakt, 
Hem gekroond met glans en glorie, 
Hem toevertrouwd het werk van uw handen 
En alles aan zijn voeten gelegd. 
 
Ergens over heersen of iets toevertrouwd krijgen, dat 
klinkt al heel anders! Als je iets toevertrouwd krijgt dan 
moet je er verantwoordelijk, met zorg mee omgaan. En al 
helemaal als het de hele Schepping betreft. Een grote 
verantwoordelijkheid! 
 
In het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2 geeft God 
de mens ook een opdracht en deze sluit goed aan bij het 
hebben van verantwoordelijkheid: 
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, 
om die te bewerken en erover te waken. 

Bewerken en er op passen (waken). Dat klinkt ook 
anders. In het bewerken klinkt ook dat zorgen voor weer 
door. Heb je zelf een tuin of een paar bakken op het 
balkon (of je helpt mee in de tuin van De Drie Ranken), 
dan weet je dat betekent: schoffelen, onkruid wieden, 
water geven. In stand houden of zelfs mooier maken, 
laten opbloeien. In het er op passen klinkt door dat de 
Schepping waardevol is, niet van ons, maar dat we wel 
aansprakelijk zijn, dat we verantwoordelijk zijn om de 
Schepping goed door te geven. We waken voor God en 
voor degenen die na ons de Schepping zullen bewerken 
en bewaken. 
 
Rentmeesterschap 
Dat sluit heel goed aan bij het begrip rentmeesterschap. 
Een rentmeester is iemand die het bezit of geld van een 
ander beheert. Hij houdt toezicht op de (kostbare) 
eigendommen en is er verantwoordelijk voor dat deze op 
een goede manier gebruikt worden. De rentmeester 
treedt dus op als vertegenwoordiger van de eigenaar en 
moet verantwoording afleggen aan zijn baas. 
Dat idee van rentmeesterschap sluit ook aan bij hoe een 
goede koning in de bijbelse verhalen heerst over het volk 
Israël: dienend, op een manier die niet ten gunste was 
van hemzelf, maar van het volk. Door zijn macht te 
gebruiken ten dienste van het land, diende hij ook God.   
 
En dan. 
En hoe mooi zou dat zijn. Dat je als mens, als 
rentmeester van de Schepping, geschapen in evenbeeld 
van God, aan het einde van iedere dag, zou kunnen 
zeggen: ’Het was goed.’ of ‘Het was zeer goed.’ 
 
Gert Jan Luiten 

‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle 
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.’ 
Dat klinkt toch als een vegetarische leefstijl…  
Plaattaart van zoete aardappel, rode biet en feta 
15 min. Bereiden, 20 min oventijd, 695 kCal. 
Ingredienten: 
270 g rol vers bladerdeeg 
125 g mascarpone 
100 g muhammara 
300 g zoete aardappel 
2 el milde olijfolie 
300 g rauwe rode biet 
100 g feta 43+ 
15 g verse platte peterselie 
Bereiding 
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Rol het deeg met 
het bakpapier uit op een bakplaat. Meng de mascarpone 
met de muhammara. Bestrijk de plaattaart met het 
mascarponemengsel. 
2. Schil de zoete aardappelen, halveer in de lengte en 
snijd in halve plakjes van ca. 2 mm dik. Meng met de helft 
van de olie, peper en eventueel zout. Snijd ook de bieten 
in plakjes van ca. 2 mm. Meng in een aparte kom met de 
rest van de olie, peper en eventueel zout. Verdeel de 
plakjes aardappel en biet om en om over het deeg. 
3. Bak de plaattaart ca. 20 min. onder het midden in de 
oven gaar. Dek eventueel af met aluminiumfolie als het 
deeg te donker wordt. Verkruimel ondertussen de feta in 
kleine stukjes. Snijd de peterselie fijn. Bestrooi de 
plaattaart met de feta en peterselie. 

Genesis 1. 
God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens 
voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En 
zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild 
levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem 
rondkruipt. En God zag dat het goed was. 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en alles wat daarop 
rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en 
vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei 
tegen hen: ’Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de 
aarde en breng haar onder je gezag: heers over de 
vissen de zee, over de vogels van de hemel  en over alle 
dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: 
‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle 
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan 
de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de 
hemel en aan de levende wezens die op de aarde 
rondkruipen geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo 
gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt 
en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het 
werd morgen. De zesde dag.  

Vegetarisch recept 
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 De zevende dag: Rustdag. 

 Genesis 1. 
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die 
dag rustte hij van dat werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dage en verklaarde die heilig, want op die 
dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo 
werden ze geschapen. 
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Sacrale dans - Meditatie in beweging 

Door Els Lagerweij, 
donderdag 3 Feb, 3 Mrt, 31 
Mrt en 28 Apr (samen met De 
Verwondering). 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: € 5,- per keer.  
Opgave is verplicht:  vonc@3ranken.nl  
 

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. Helaas ligt deze 
activiteit nu even stil vanwege de coronamaatregelen. In 
de weekbrief zal worden aangegeven wanneer deze 
activiteit weer van start kan. Voor meer info kun je 
contact opnemen met Henri ten Brinke  06-11401297 
of  henritenbrinke@3ranken.nl  
Graag aanmelden via  vonc@3ranken.nl 
 

De Verwondering 
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 
 
Clownsworkshop: de vierde scheppingsdag 
In deze workshop gaan we de 
vierde scheppingsdag verkennen 
vanuit de clown. De clown is het 
kleine kind in ons dat de wereld 
verwonderd en transparant 
tegemoet treedt. Open en 
nieuwsgierig maakt de clown 
contact met het verhaal en met 
de medespelers. We gaan 
spelen met verwarring, 
teleurstelling, de verwondering, 
nieuwsgierigheid en zich kunnen 
laten verrassen. Dat smaakt naar meer! 
Vind je het boeiend om eens op deze manier naar de dag 
te kijken? Dan is deze workshop een leuke uitdaging. 
Zeker onder de deskundige leiding van Joyce Schoon, 
verbonden aan de 7evende hemel www.7evendehemel.nl 
Wanneer: za 19 mrt van 10.00 uur – 12.30 uur, 
aansluitend lunch (graag zelf meenemen. Voor soep 
wordt gezorgd). 
Waar: De huiskamer in De Drie Ranken 

Activiteitenkalender  
 

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 

17-Feb do 19.30 Vonc Film: The green book 

22-Feb di 18.30 Meditatie 

24-Feb do 15.30 OGJG Collegereeks - Klimaat 

Maart 

03-Mar do 14.00 Vonc Film: Babette’s feast 

03-Mar do 19.30 Sacrale dans 

08-Mar di 18.30 Meditatie 

16-Mar wo 15.00 Eenvoudig leven 

19-Mar za 10.00 Clownsworkshop (de Verwondering) 

20-Mar zo 15.00 Feel-concert 

22-Mar di 18.30 Meditatie 

30-Mar wo 15.00 Wijd open ogen: Engelenbeelden 

31-Mar wo 19.30 Sacrale dans 
April 

1-Apr vr 10.00 Lezing. Pier Slump 

12-Apr Di 18.30 Geen meditatie ivm Stille Week 

26-Apr di 18.30 Meditatie 

28-Apr do 19.30 Sacrale dans (met Verwondering) 

Mei 

15-Mei zo 11.15 Fietstocht Verduur-samen 

    

https://www.7evendehemel.nl/


 Drieklank: 15 

 

 

Kosten: € 17,50. Mocht dit een probleem zijn, neem dan 
gerust contact op. 
Voor belangstellenden is het mogelijk om ’s middags nog 
een uur te blijven om de verbinding met deze workshop 
en de Open Kring Viering van 27 maart te maken.  
Opgave graag zo snel mogelijk i.v.m. de organisatie:  
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  

 
Vonc 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. Di 17 feb dec, 
19.30 uur, kosten: € 5,- incl. koffie/thee. 
Opgave is verplicht:  vonc@3ranken.nl  
 

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.  
Do 3 mrt, 14.00 uur -Let op middag!-, kosten: € 5,- incl. 
koffie/thee. Opgave is verplicht:  vonc@3ranken.nl  

 

Wijd open ogen: Engelenbeelden 
Bestaan engelen? Hoe zien ze er uit? Wanneer kun je ze 
zien? 
Over engelen wordt vaak vragenderwijs gesproken, maar 
engelen bestaan echt! In de bijbel wordt veel over 
engelen gesproken, maar dan worden niet de lieve, 
mollige wezentjes bedoeld, al of niet met pijl en boog. 
Engelen bestaan en boezemen ontzag in. “Vreest niet”, 
zo begint hun spreken vaak. Maar hoe zien engelen er 
dan uit... 
 
Op 30 mrt organiseert VONC weer een “Wijd open ogen, 
kunst als spiegel van de ziel”. 
Gast is Ela Venbroek-Franczyk. Arie van der Plas gaat 
met haar in gesprek. Ook zal er gelegenheid zijn om zelf 
vragen te stellen en haar beelden te bekijken. 
 
Ela is opgeleid aan de 
kunstschool in Polen in 
beeldhouwkunst en 
restauratietechnieken. 
Ze werkt veel voor 
musea en 
overheidsinstellingen, 
maar ook particulieren 
weten haar te vinden. 
 
Sinds 2012 maakt Ela 
houten engelenbeelden. Het is haar grote passie. 
Geïnspireerd door een beeld van de aartsengel Michael 
zoekt ze naar eenvoud. Die vindt ze o.a. in de vormen 
van gekloofd hout. De jaarringen vertellen verhalen, 
raken de tijd aan….waar heeft de boom weer en wind 
doorstaan? Bij het zien van 
stukken gekloofd hout komt bij 
Ela de inspiratie naar boven en 
schept ze, met minimaal 
ingrijpen engelenbeelden. Elke 
engel die zij maakt heeft een 
individueel karakter, een eigen 
naam, een eigen verhaal. 
 
De engelenbeelden zijn 
geëxposeerd geweest in o.a. de 
Sint Bavo te Haarlem, de 
Domkerk in Utrecht en de Grote 
kerk in Dordrecht.  
Wo 30 mrt, 15.00 uur in De 
huiskamer in De Drie Ranken. 
Aanmelden verplicht via vonc@3ranken.nl of met een 
briefje met daarop naam en telefoonnummer in de 
brievenbus van De Drie Ranken. Kosten € 2,50 incl. 
koffie en thee. 
 

OGJG Collegereeks 
Het thema van deze reeks is  “De aarde uit balans ; 
klimaatverandering”  De reeks bestaat uit vier colleges 
van elk uur en zullen life worden gegeven in D3R. De 
data waarop de colleges, die ook  apart zijn te volgen, 
worden gegeven zijn  3, 10 ,17 en 24 feb van 15.30 tot 
16.30 uur. De kosten voor de vier colleges zijn € 25,00 U 
kunt zich nog telefonisch  opgeven bij Gert Nijmeijer  
06 53783808 waar u nadere informatie krijgt  

 
 

Activiteitenkalender  

mailto:de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
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VONC fietstocht 
Fietstocht Verduur-Samen voor iedereen die wil ervaren 
wat er in onze directe omgeving aan duurzame 
ontwikkelingen te zien zijn. In samenwerking met het IVN
-Apeldoorn, DeA en de diaconie wil VONC iedereen 
uitnodigen mee te gaan fietsen. We kunnen enkele 
projecten bezoeken, IVN natuurgidsen gaan uitleg geven 
op mooie plekjes waar zowel natuur als cultuur aan de 
orde komen. Op een nieuw te ontwikkelen terrein zal 
deA ons vertellen over een project met zonnepanelen. 
Ook zullen we welkom zijn op het terrein van De 
Stadsakkers, het diaconale project van dit jaar. De route 
is ongeveer 25 km. Reserveer vast de datum zondag 15 
mei, na de kerkdienst vertrekken we vanuit De Drie 
Ranken. U mag vast reserveren via  vonc@3ranken.nl 
 

Vonc Lezing. Pier Slump: Hoe zijn de 
'lichten aan het hemelgewelf' ontstaan? 
-Een alternatief scheppingsverhaal- 

 
In de 40-dagentijd staan we stil bij het scheppings-
verhaal. Bij de vierde scheppingsdag valt het nodige te 
vertellen. Volgens de astronomische wetenschap 
ontstaan sterren uit grote gaswolken die in de ruimte 
zweven. Als dat gas krimpt wordt het heel heet en gaat 
het lichten. Zo is ook onze zon geboren: uit een gaswolk. 
En bij het inkrimpen van die gaswolk was er nog een 
klein beetje stof over, en uit dat restje stof zijn de aarde 
en de maan, en de andere planeten gemaakt. Hoe? 
Daar zal Pier Slump, die zich al zestig jaar verdiept in 
ons heelal, wat over vertellen. Spannend! 
Vr 1 apr, 10.00 uur, toegang: € 2,- (incl.koffie/thee) 
Aanmelden via:  vonc@3ranken.nl  
 
 

 
 
 
 
 
MUZIEK OP ZONDAG IN DE DRIE RANKEN 

 

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 

Activiteitenkalender 

De kookgroep Samen Eten had 
uitgekeken naar het kerstdiner. 
Vooral om iedereen weer te kunnen 
ontmoeten. Daarom was het erg 
jammer dat dit niet door kon gaan. 
Maar we zitten niet bij de pakken 
neer: we plannen alweer een nieuwe 
maaltijd. 
 
Maaltijd in februari 
Als het kan, wil de kookgroep op 9 februari 2022 een 
nieuwe poging doen om een maaltijd te serveren. Omdat 
het tijdens het schrijven van dit bericht nog onzeker is of 
we dan al bij elkaar mogen komen, houden we u hierover 
op de hoogte via de weekbrief. 
 
Overige data 
Ook enkele andere data willen wij alvast aankondigen. Op 
23 maart hopen we voor u een gezellig driegangendiner te 
kunnen samenstellen. De inloop is om 16.30 uur en om 
17.00 uur kunt u aan tafel gaan.  
Inschrijven kan op maandagmiddag 14 maart vanaf 13.00 
uur bij Hilly Veenstra via tel.: 055-542 05 07. Voor deze 
maaltijd vragen we een bijdrage van € 10,-.  
 
In uw agenda mag u ook alvast woensdag 11 mei 
noteren. Ook dan hopen we het samen eten waar te 
kunnen maken. 
 
Jennie Schut 

Samen Eten in 2022 
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 Digicoach: jongeren helpen senioren met digivaardigheden. 

Digicoach is een project van Stimenz en van onze 
geloofsgemeenschap. Het is mede ontwikkeld en 
financieel mogelijk gemaakt door Stichting Huis van 
Ontmoeting www.stichtinghvo.nl 

Doel Het Digicoach project wil senioren (65 plus) digitaal 
zelfredzamer maken door jongeren als ‘digicoach’ in te 
schakelen. Daarbij kan het contact  tussen jong en oud 
bevorderd worden. 
 
Aanleiding Sommige senioren bezitten onvoldoende 
kennis om optimaal gebruik te maken van digitale 
hulpmiddelen om te communiceren. Hierbij kan je denken 
aan laptop, tablet, en/of smartphone. Maar ook 
beeldbellen via WhatsApp of facetime. In coronatijd bleek 
hier juist veel behoefte aan te zijn. Echter jongeren (de 
digicoaches) zijn opgegroeid in een digitale samenleving. 
  
Uitwerking Het project wil de digitale zelfredzaamheid 
van geïnteresseerde senioren vergroten met hulp van 
betrokken digicoaches. De senior kiest bij de intake zelf 2
-3 leerdoelen uit om samen met de digicoach één-op-één 
aan te werken. Gedurende 5-8 weken, één uur per week. 
Er is een individuele intake en een gemeenschappelijke 
tussen- en eindevaluatie. 
 
Verloop Project Gedurende 6 weken hebben we een 
succesvolle 2e ronde gedaan met 8 senioren en 7 
digicoaches. Helaas konden we niet alle senioren helpen 
en daardoor staan er nu 7 senioren op de wachtlijst. In 
februari gaan er naar verwachting gemotiveerde 2e jaars 

studenten van Aventus mee helpen de senioren te 
begeleiden. We verwachten dan ook weer andere 
senioren te kunnen helpen.  

Uniek project De stap naar bestaande 
digitaliseringsprojecten blijkt vaak te groot. Digicoach is 
een uniek project. Het is gericht op de individuele 
hulpvraag van de senior. Het is één-op-één: senior met 
eigen digicoach. Het is in principe bij de senior thuis 
(maar dat kan zo nodig worden aangepast). En door 
financiële ondersteuning van Huis van Ontmoeting is het 
gratis. Een reactie van een senior: “Mijn kinderen hebben 
niet altijd tijd om te helpen en vaak ook geen geduld. 
Mama snap je het nu nog niet? Met de 1 op 1 benadering 
krijg ik computerproblemen wel onder de knie. Mijn 
digicoach is heel rustig, heeft veel geduld en vindt het 
niet erg om sommige items te herhalen”. 
 
Tot slot Geïnteresseerd in dit project? Geef je op voor 18 
februari, of neem contact met ons op. Mailen kan naar  
 digitaliseringproject@gmail.com of  055-8433680. 
Namens het projectteam: Marten de Boer en Thom 
Vleeskruyer  (projectcoördinatoren). 

KOM!  Tuinonderhoud bij De Drie Ranken  

Een vooraankondiging 
Velen van jullie kennen wellicht nog ‘De Maten in Geuren 
en Kleuren’. Helaas is deze activiteit (ooit vanuit De Drie 
Ranken gestart) al enkele jaren geleden gestopt. Daar wil 
een projectgroep wat aan doen, ondersteund door 
stichting Huis van Ontmoeting. We noemen deze dag: 
‘Kleurrijk Ontmoeten in de Maten‘ (KOM!). 
 
We willen met KOM! een dag organiseren voor 
ontmoeting tussen mensen van verschillende culturen. 
Op die dag zijn er allerlei activiteiten waardoor mensen uit 
de Apeldoornse samenleving van verschillende culturele 
achtergrond samen in gesprek kunnen komen. Denk aan 
activiteiten als muziek, dans, eten, verhalen vertellen, 
gedichten, kinderspel, ruimte voor een rustig gesprek en 
thema van de dag ‘oud worden in Apeldoorn’. Door 
kennismaking en ontmoeting kan er verbinding ontstaan 
tussen mensen. Verdere informatie via stichting Huis van 
Ontmoeting  info@stichtinghvo.nl.  
 
Waar. In het hele gebouw van De Drie Ranken. 
Wanneer. Van 10.00 uur tot 16.00 uur. Op zaterdag 23 
april.  
Wordt vervolgd.  
 
Kees Gorter

In februari zijn de eerste tekenen van de lente al te zien. 
De ergste nachtvorst is hopelijk voorbij en we kunnen de 
tuin in. We beginnen met het afknippen van de planten. 
Hiervoor is al een kleine groep mensen beschikbaar, die 
Roelof van Lenthe helpen. 
 
De groep kan nog wel meer mensen gebruiken, die op de 
laatste donderdagochtend van de maand willen 
meehelpen. Vooral in februari en maart is er veel te doen. 
U kunt zich vrijblijvend opgeven bij Jennie Schut e-mail: 
 e.schut01@upcmail.nl. Mocht het bijvoorbeeld heel 
slecht weer zijn die bewuste ochtend, dan kan ik u op de 
hoogte stellen dat het onderhoud van de tuin verschoven 
is naar een andere dag. Kom een kijkje nemen en wellicht 
gaat u meedoen. 
 
Jennie Schut 
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 Rudi Coppoolse – vijftig jaar organist. 

Toen zijn neefje op het harmonium bij hen thuis 
zomaar vlotweg “het hijgend hert der jacht 
ontkomen” speelde, vond Rudi dat hij bij zijn neefje 
niet achter kon blijven. Dus ging hij op zeven jarige 
leeftijd op orgelles. En zo is het allemaal begonnen. 
Toen hij veertien jaar was, begeleidde hij voor het 
eerst de gemeentezang. Vanaf dat moment was hij 
kerkorganist. Dit jaar viert hij dat hij vijftig jaar dit 
mooie vak van organist uitoefent. Op zondag 13 
februari 2022 wil hij dit jubileum te midden van onze 
geloofsgemeenschap in de morgendienst vieren.        
 
Rudi Coppoolse is geboren in 1957 in Serooskerke op 
Walcheren. Van jongs af aan ging hij op zondag naar de 
kerk. Hij weet niet anders dan dat hij altijd al gefascineerd 
is geweest door de klanken van het orgel. Toen hij tien 
was, werd hij gevraagd om in de zomer de 
campingdiensten te begeleiden. Hij vond het een hele 
eer. Hij merkte dat het begeleiden van de gemeentezang 
hem goed afging en dat het hem veel plezier gaf. Vier 
jaar later kreeg hij toestemming van de kerkenraad van 
Serooskerke om op het grote kerkorgel te oefenen. De 
kerkenraad had wel uit voorzorg een bordje aan het orgel 
bevestigd met de tien geboden waaraan de jeugdige 
leerling zich diende te houden. Het eerste gebod luidde: 
“het orgel is geen speelgoed!” Dat hij zijn tijd daar op de 
orgelbank niet verdaan heeft met spelletjes of 
kattenkwaad, bleek al snel. In korte tijd speelde hij zo 
goed dat hij op zondag de gemeentezang mocht 
begeleiden. De kerkorganist Rudi Coppoolse was 
geboren! 
 
Toen hij uit Serooskerke verhuisde naar de gemeente Ter 
Aar om daar als onderwijzer te gaan werken, kreeg hij al 
vrij snel een officiële aanstelling als kerkorganist van de 
plaatselijke Gereformeerde Kerk. Hij heeft daar tot grote 
tevredenheid van iedereen van 1978 tot 1983 op de 
orgelbank gezeten. Ook gaf hij in deze gemeente als 
dirigent leiding aan een meisjeskoor. Van 1983 tot 1988 
woonde hij in Middelburg. Lang heeft het niet geduurd of 

ook daar raakte men onder de indruk van de muzikale 
kwaliteiten van deze begenadigde kerkorganist. Rudi 
vond het jammer dat hij als organist van heel Middelburg 
geacht werd beurtelings in alle kerken van deze stad te 
spelen. Zo raakte hij eigenlijk nergens echt betrokken bij 
een gemeente. Voor Rudi is het belangrijk zich ergens 
thuis te kunnen voelen en vanuit een gezamenlijk 
ontwikkelde visie aan de wekelijkse liturgievieringen 
inhoud en gestalte te geven.  

 
Na zijn verhuizing in 1988 naar Hoevelaken vond hij in de 
Samen Op Weg gemeente “De Eshof” een liturgisch 
klimaat waarin hij zich helemaal thuis voelde. Zij 
gebruikten daar voor de vieringen een strak leesrooster 
met daar omheen de passende psalmen en liederen 
zoals de traditie van een zorgvuldige kerkmuziek die 
aanreikt. Niet dogmatisch maar telkens weer zoekend 
naar wat mensen van nu raakt. Zo was er in een vast 
liturgisch kader alle ruimte voor het delen van emotie. Dat 
sprak Rudi aan omdat hij in deze open werkwijze de 
manier herkende waarop hij ook zelf geloofde en van 
daaruit een dienend organist wilde zijn. Er werd in “de 
Eshof” veelvuldig gezongen uit de rijke liederenschat van 
Huub Oosterhuis. Om die liederen goed te kunnen 

begeleiden, heeft hij zich 
door intensief oefenen 
van bekwaam organist 
ontwikkeld tot een 
voortreffelijk pianist. De 
liederen van Oosterhuis 
moeten, zo zegt Rudi, 
kunnen stromen en 
bloeien, lachen en 
juichen. Volgens Rudi is 
een piano of een vleugel 
daarvoor het meest 
geëigende instrument. 
 
Inmiddels had Rudi het 
onderwijs verlaten en had 
hij na een universitaire 
studie bedrijfseconomie 
werk gevonden in de 
financiële sector. Toen hij 
in 2015 Hoevelaken 
verwisselde voor 
Apeldoorn als 
woonplaats, is hij nog een 
poosje organist in 
Hoevelaken gebleven. 
Intussen maakten hij en 
zijn vrouw Beate een 

Het mooiste van Rudi vind ik misschien 
wel dat het altijd fijn is met hem samen te 
werken. Hij is vriendelijk, denkt mee, blijft 
positief, is vindingrijk en creatief en vol-
gens mij nooit eigenwijs. Daar komen zijn  
goede gevoel voor liturgie en voor het juis-
te lied en de juiste muziek op de juiste plek 
nog bij.  En, last but not least, zijn prachtige orgelspel en 
virtuoze gebruik van alle registers. Niet alleen bij de  
begeleiding van de zang, maar ook bij zijn vertolking van 
zijn grote liefde, de barokmuziek van Bach. We zijn blij 
dat we in de Eshofgemeente in Hoevelaken nog steeds af 
en toe een beroep op hem mogen doen! 

Ellie Boot 
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intensief kennismakingsrondje rond de verschillende 
kerkelijke gemeenten in Apeldoorn om uiteindelijk te 
kiezen voor De Drie Ranken omdat die 
geloofsgemeenschap hen het meeste aansprak vanwege 
het open en oecumenische karakter. Zij voelden zich er 
welkom en gezien. In alles waarin de 
geloofsgemeenschap zich presenteerde, ervoeren zij de 
open en betrokken houding van: “zoals je bent ben je 
goed!” Van deze keuze hebben zij nooit spijt gehad. 
Vanaf 2017 bespeelt Rudi het orgel en de vleugel. Tot 
grote tevredenheid en enthousiasme van allen die zich 
door zijn spel bij de gemeentezang laten begeleiden. Wat 
hij solo speelt op orgel of vleugel kan mensen vaak 
ontroeren omdat het zo goed harmonieert met wat 
gezegd is of in een gebed onder woorden is gebracht.  

 
Volgens Rudi is een goede viering dan ook een viering 
waarin woord, muziek en symboliek elkaar dragen en 
versterken ten dienste van de vaak zoekende 
geloofsbeleving van de mensen die aanwezig zijn. Hij 
prijst zich gelukkig met zoveel bekwame musici en 
voortreffelijke zangers om zich heen. De koren en 
zanggroepen die ieder weer een eigen geluid hebben 
weerspiegelen de veelkleurigheid van de 
geloofsgemeenschap waarvan hij elke keer dat hij met 
hen samenwerkt, intens geniet. Hij ontvangt daaruit veel 
energie en inspiratie zoals hij dat ook ervaart uit de 
samenwerking in het liturgische werkoverleg. Ooit heeft 
een predikant tegen hem gezegd: “jij bent mijn 
medevoorganger!” En zo is het, vindt Rudi. Een 
liturgische viering maak je samen! Telkens wanneer hij 
tijdens een viering deze samenwerking en betrokkenheid 
op elkaar voelt, is Rudi een blij en dankbaar mens.   
 
Hans Hulst 
 
 

Iedere zondag brandt in onze kerk de Paaskaars, als 
symbool van Gods aanwezigheid. Niet alleen in de kerk, 
maar ook thuis kan het branden van een (kleine) 
paaskaars betekenis krijgen als ritueel bij speciale 
gelegenheden, een moment van bezinning of bij de 
online kerkdienst. Ook dit jaar kunt u via De Drie Ranken 
een huispaaskaars bestellen. Zie de informatie hieronder. 
Het voordeel van collectief bestellen is dat er dan geen 
verzendkosten in rekening worden gebracht.  

                    C           D          E          F 
 
C: De Eucharistie. Voorafgaand aan zijn lijden, sterven 
en verrijzen viert Jezus op Witte Donderdag het 
Paasmaal met zijn leerlingen (Matteüs 26). Het brood 
(korenaar) en de wijn (kelk) zijn de tekenen van het 
Lichaam en het Bloed van Christus in het vieren van de 
Eucharistie. Als teken dat Jezus daadwerkelijk verrezen 
is uit de doden verschijnt Hij aan zijn leerlingen bij het 
Meer van Tiberias en laat voor hun ogen de wonderbare 
visvangst (vissen) gebeuren. (Johannes 21)     
D: Een nieuw begin. In Genesis 8 keert de duif met een 
groene olijftak  terug naar de ark van Noach en is 
hiermee het symbool van een nieuw begin/leven na de 
zondvloed. In het daarop volgende hoofdstuk sluit God 
een verbond met de mensheid en alle levende wezens en 
belooft daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal 
worden door een zondvloed. Het teken van het verbond 
is de regenboog. Deze kaars komt in de kerkzaal. 
E: Chi-Rho kruis. Klassiek model kruis in de vorm van 
een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of Christus 
Monogram/Pax Christus > Vrede Christus). 
F: Chi-Rho kruis met Vredesduif (in een oranje/geel 
medaillon). 
 
Prijzen: 
60 cm, Ø 8 cm: €64,25; 
40 cm, Ø 8 cm: €36,80; 
30 cm, Ø 8 cm: €29,50; 
25 cm, Ø 6 cm: €22,50. 
Bestellen:  
Tot vrijdag 4 maart via huispaaskaarsen@3ranken.nl 
o.v.v. uw  naam, huisadres, Huispaaskaars A,B,C of D, 
de gewenste lengte en het aantal. Beschikt u niet over 
een computer, dan kunt u uw bestelling invullen op de 
bestellijst in de hal van de kerk of bellen naar Anneke 
Sijtsma,  541 28 24. 
Afhalen/afleveren 
Zodra de bestelling is afgeleverd wordt er contact met u 
opgenomen over de betaling en afhalen of (voor wie aan 
huis is gebonden) afleveren aan huis, mits dit in 
Apeldoorn is. 

Zeeuwse tonen 
Wat een geluk, dachten wij, toen Rudi en 
Beate Coppoolse, komend uit Hoevelaken, 
zich thuis bleken te voelen binnen De Drie 
Ranken. Zo kregen we zomaar een 
begenadigd organist én pianist in onze 
kring. Inmiddels verheugen velen zich over 
het moment, waarop Rudi, voor de dienst of na een 
overdenking, Einaudi ten gehore brengt. Maar dat niet 
alleen. Met zijn kenmerkende rustige optreden denkt hij 
mee over de kerkmuziek, de inrichting van de kerkzaal en 
alles wat de liturgie aangaat. Een beminnelijk mens! En 
dat hij Zeeuwse wortels heeft, schept alleen maar nóg 
meer een band. Rudi, we zijn blij met je! 

Ad Wijlhuizen 

Rudi is een fijne collega, betrouwbaar, 
muzikaal en heel prettig in samenwerking. 
Ik heb veel bewondering voor Rudi’s 
handigheid op de klavieren. Je zet muziek 
voor z’n neus, en hij weet er altijd wat van 
te maken. Rudi is handig in harmoniseren 
(eigen begeleiding bij een eenstemmige 
melodie) en spelen van orgelliteratuur. Daarnaast speelt 
hij toch ook ‘nog wel best heel aardig piano, voor een 
organist’.  
Wat ben ik blij met onze samenwerking! 

Ronald van Drunen 

Rudi Coppoolse – vervolg Huispaaskaarsen 
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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,  scribaat@3ranken.nl,  06-
3962 9794 
 

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. 
 

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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Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij 
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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6 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Bediening Heilige doop. 
 
13 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jr. 
 
20 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer. 
 
27 februari  
10.00 uur, mevr. R. Hofman en dhr. W. Olierook, mmv 
Pur Sang Open Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
2 maart, Aswoensdag 
19.00 uur, ds. H.J. ten Brinke en RK voorganger, 
Aswoensdagviering. 
 
6 maart 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen  
 
13 maart 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jr. 
 
20 maart 
10.00 uur, ds. C. Huisman, emeritus predikant 
 
27 maart 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en mevr. M. Litjes, Open 
Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
3 april 
09.30 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in De Maten 
Hopelijk kunnen in februari de kerkdiensten in Heemhof 
en Schuylenburg weer doorgaan. Zodra er behalve de  
bewoners, hun familie en de vrijwilligers ook anderen 
weer welkom zijn, leest u dat in de Weekbrief.  
Onderstaande diensten beginnen om 10.30 uur.  
 
Heemhof 
6 februari, ds. L.H. de Bruin, m.m.v. Taizézanggroep 
13 februari, dhr. R. Bloemendal 
20 februari, mevr. M. Bossenbroek-Baller 
27 februari, Pastor G. Groenland, RK viering 
6 maart, dhr. H. Ekenhorst 
13 maart, mevr. M. Kuiper 
20 maart, mevr. M. Bossenbroek-Baller 
27 maart, pastor W. Achtereekte, RK viering 
3 april, dhr. R. Bloemendal 
 
 

Schuylenburg 
6 februari, dhr. Gert Jan de Graaf 
20 februari, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
6 maart, Leger des Heils 
20 maart, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
3 april, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
 
Berghorst en Gildenhove 
Zodra de Huisdiensten in Berghorst (1 x p/mnd) en de 
Bijbelkring in Gildenhove (1 x p/mnd) weer door kunnen 
gaan, wordt u in de weekbrief daarover nader 
geïnformeerd. 
 
 

Vieringen van 6 februari t/m 3 april 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.  

• Kinderdienst en oppasdienst: Zie onder. Als er wel kinderdienst in De Toekomst is, dan is er ook oppasdienst in 

De Droom. 

• 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. 

De kinderdienst verzorgt eigen (deel-)vieringen voor 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Gelijktijdig met de 
zondagse vieringen van 10.00 uur. En in principe elke 
zondag. Behalve op de 4e zondag van de maand, want 
dan is er natuurlijk de LichtBoot! 
 
Afgelopen januari hebben Margreth Wind en Sandra 
Lukassen na jaren afscheid genomen van het team 
Kinderdienst. Dank jullie wel! Gelukkig heeft zich, naast 
Anita Griffioen, ook een aantal nieuwe leden gemeld: 
Hilma van Dommelen, Gineke Los, Anke Vertommen en 
Carmen Elijzen. Fijn dat we zo continuïteit kunnen 
bieden! 
 
Behalve Kinderdienst, zal een aantal vieringen ook 
bedoeld zijn voor Jong en Oud. De kinderen doen daar 
dan volop mee aan de viering, en is daar ook op 
aangepast. Hieronder het schema voor de komende tijd:  

6 februari, doopdienst Viering voor Jong en Oud 

13 februari Kinderdienst 

20 feb, maaltijdviering Viering voor Jong en Oud 

27 februari LichtBoot 

6 maart Kinderdienst 

13 maart Viering voor Jong en Oud 

20 maart Kinderdienst 

27 maart LichtBoot 

3 april Kinderdienst 






