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Inhoud Van de redactie  

Als ik dit schrijf is de oorlog in 
Oekraïne een week bezig. In al zijn 
gruwelijkheid van beschietingen, 
raketten, doden en gewonden, 
vluchtelingen. Na de (korte) 
opluchting over het einde van veel 
corona-maatregelen lijkt een nieuwe 
periode van duisternis over onze 
wereld te zijn gevallen. 
 
En als je daar in zit, in zo’n periode in 
het/je leven waar het duister is, wat is 
het dan moeilijk om te geloven dat 
ook daar weer een einde aan komt.  

Dat daarna iets nieuws komt, dat je 
daarna weer iets nieuws kunt 
beginnen. 
 
En toch is dat de kern van het 
Paasverhaal. Door het duister, tegen 
de verwachting in, ontstaat een nieuw 
begin, een nieuwe toekomst! Een 
verhaal van hoop. Een verhaal wat 
we nu goed kunnen gebruiken. 
 
Gert Jan Luiten 
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 Gebed ‘Nieuw Begin’ 

 
 
 
 
 
 

Een inspirerend geschenkboekje voor en door 3Rankenaren  

Bij de aftrap voor het nieuwe seizoen in september 
hopen wij een boekje met inspirerende teksten uit 
onze eigen kring gereed te hebben. Om zelf van te 
genieten. Om cadeau te doen aan familie, vrienden en 
bekenden. En om stiekem een beetje trots te zijn op 
onze geloofsgemeenschap. 
  
We mikken op 100 à 150 bladzijden voor rond € 12,00. 
De netto opbrengst zal geheel ten goede komen aan De 
Drie Ranken. 
 
We denken aan teksten rond levensthema’s en losjes 
aansluitend bij het kerkelijk jaar:  
1.  Verwachting - Advent, zwangerschap. 
2. Nieuw leven - Kerst, geboorte, schepping. 
3. Groei en bloei - Kindertijd, jeugd, leren, genieten. 
4. Liefde en vriendschap - Huwelijk, relaties, 

inclusiviteit.  
5. Arbeid en bezigheden - Rentmeesterschap, werken 

in de wijngaard, sport en spel. 
6. Als leven pijn doet - Veertigdagentijd, lijden, ziekte, 

tegenslag, verdriet. 
7. Overgave - Goede Vrijdag, dood, rouw, verlies, 

loslaten, Allerzielen. 
8.  Opstanding - Pasen, perspectief, leven na de dood.  
9.  Hoop - Pinksteren, uitzicht, vertrouwen, recreatie als 

herschepping. 

10. Oefenen in liefde en menselijkheid - Kerk zijn en 
vieren, verlossing, verzoening en vrijheid. 

 
Je kunt een eigen gedicht (liever niet meer dan 30 regels, 
inclusief witregels) of eigen tekst (liever niet meer dan 
3800 tekens, inclusief spaties) aanleveren via 
willemolierook@gmail.com of  dvdglind@hotmail.com.  
We zijn benieuwd! 
 
Willem Olierook en Dirk van de Glind 

Schenk mij het vertrouwen 
dat er een moment zal zijn 
zoals die ochtend: Pasen. 
Nieuw begin van leven 
aan dood en verdriet voorbij. 

  
Geef mij het geloof  
dat ik kracht zal vinden 
om me van het duister af te keren; 
moed om op te staan en te gaan 
het licht van de nieuwe dag  
tegemoet. 
 
Ds. Werner Pieterse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebedenboek ‘U die voor mij uitgaat.’ 
www.petrus.protestantsekerk.nl/gebedenboek/ 
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 Van de voorzitters 

Als ik door muren en in de ziel kon 
kijken 
 
Als ik door muren en in de ziel kon kijken dan zouden wij 
jou / u kunnen zien. Dan konden wij zien hoe het met u 
gaat. Wat er bij u is aan lief en aan leed. Dan zouden wij 
weten dat u zo graag eens iemand op bezoek kreeg. Of 
een telefoontje. Dat u graag de deur uit zou willen, maar 
niet weet waar naar toe. En hoe spannend het is om zo 
maar naar een ander te gaan. 
 
Tijdens de gesprekken voor het nieuwe beleidsplan van 
De Drie Ranken kwam herhaaldelijk de vraag om 
aandacht voor hen die daar behoefte aan hebben. In 
dezelfde periode mochten we als voorzitters te gast zijn 
bij de taakgroep Pastoraat. Wat waren we onder de 
indruk van al die activiteiten en werkgroepen die onder 
pastoraat vallen. Maar liefst 11 verschillende 
werkgroepen van individueel pastoraat tot bloemengroet, 
de gebedsgroep, buurtgroepen en nog veel meer. Teveel 
om hier allemaal op te noemen. Zelfs in de Corona 
periode werd van alles gedaan om mensen niet te 
vergeten. Een heel breed aanbod. Een aanbod dat er is 
voor iedereen. Ook voor jou, voor u.  
 
Veel mensen worden bezocht of komen naar De Drie 
Ranken. Maar evenzoveel mensen zijn ons of het 
pastoraat onbekend. We weten niet wat er achter 
voordeuren gebeurt. We kunnen niet door muren kijken. 
Misschien maar goed ook. Maar als u prijs stelt op 
contact laat het weten!  
 
Hulp vragen is niet makkelijk. Liever doen we iets voor 
een ander dan zeggen dat we de ander nodig hebben. 
Maar alles heeft zijn tijd. Soms mogen we geven, een 
ander moment mogen we ontvangen. Daarom bij het 
thema ‘iets nieuws beginnen’: probeer het eens, blijf niet 
af zitten wachten tot we door de muur heen kunnen 
kijken. Bel met de pastorale telefoon: 06 17701122 of 
loop eens binnen in De Drie Ranken. B.v. voor een kopje 
koffie op dinsdagmorgen als er ook markt is. 
Weet dat u van harte welkom bent! 
 
Gert Nijmeijer en Tineke Breuer 
Voorzitters Kerkenraad 
 

Opperen of mopperen? 
 
 
Misschien nog iets waar we iets nieuws kunnen 
beginnen?  
We zijn een ‘land van duizend meningen’. Zo ook in onze 
De Drie Ranken. En we zijn betrokken en gedreven. 
Vooral voor de taak of de mensen waar we ons voor in 
zetten. Fantastisch! De afgelopen maanden hebben we 
als nieuwe voorzitters ontzettend veel leden van taak- en 
werkgroepen gesproken. Prachtig om te zien wat er 
vanuit De Drie Ranken allemaal met zoveel liefde en 
overtuiging gedaan wordt. 
 
Wat jammer dat we ook moesten horen dat mensen 
soms zo gekwetst zijn. Zich niet gezien of gehoord 
voelden. Of zelfs aangaven dat ze zo onheus bejegend 
waren. Soms lijken we uit onze slof te schieten. Of zijn 
we zo van ons eigen gelijk overtuigd dat we daarmee 
over een ander heen lopen. Helemaal niet slecht bedoeld 
maar het kan wel respectloos binnen komen. En als we 
dat nou gewoon tegen elkaar konden zeggen… Maar 
dààr zijn we nou weer niet zo goed in.  
 
Hoe anders zou het zijn als we in plaats van tegen elkaar 
te mopperen naar elkaar zouden luisteren. En misschien 
wel zouden opperen: ‘wat een mooi idee, zullen we er 
eens samen naar kijken?’ We zeiden het al op de 
wijkavonden: hoe mooi zou het zijn als we in De Drie 
Ranken een oefenplaats zouden kunnen zijn. Een 
oefenplaats waar we mèt elkaar praten i.p.v. over elkaar. 
En niet tegenover elkaar staan, zoals b.v. in de hele 
vaccinatiediscussie, maar samen schouder aan schouder 
zouden staan. En als we het zouden kunnen verdragen 
dat iets ook wel eens anders loopt dan we zelf zouden 
willen. Wat zou dan de wereld een beetje mooier worden!  
 
‘En Jezus zegt: mensen verdraag elkaar, 
 En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 Vergeet uzelf en dien elkander maar 
 En Jezus’ woord zal ons bevrijden.  
(uit het liedboek nr. 537) 
 
Gert Nijmeijer en Tineke Breuer     
Voorzitters Kerkenraad 
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 Startup (in) Apeldoorn voor een betere wereld 

Op de mooie website van Startup Apeldoorn staat 
breeduit deze vraag: “Hoe ziet de wereld er over 10 
jaar uit? Precies. Wij weten het ook niet. Maar in het 
nu kunnen we heel veel doen.” 
 
Stichting Startup Apeldoorn 
Op internet vond ik deze omschrijving van een ‘startup’: 
“Een startup is een bedrijf met een innovatief idee, dat 
doorgaans gebruik maakt van moderne technologie.” 
De ‘aanjagers’, zoals ze zichzelf noemen, van Startup 
Apeldoorn zijn: Wiebe Bakker, Shira van der Werf en Bas 
Mennink (inmiddels er niet meer werkzaam).  
Alle drie hebben ze een eigen onderneming, maar 
daarnaast werk(t)en ze samen binnen Startup Apeldoorn. 
Ze delen de visie dat ondernemerschap en innoveren 
mensenwerk is, en ze doen niets liever dan mensen die 
impact willen maken op de wereld een stapje verder te 
helpen. 

Voor wie is Startup Apeldoorn er? 
“Wij zijn er voor vernieuwers en verbeteraars” staat er op 
hun website. 
Omdat ik daar wel meer van wil weten bel ik Wiebe op en 
leg hem uit waarom ik hem graag wat vragen wil stellen. 
Hij vindt het mooi dat een kerkblad hier aandacht aan wil 
besteden en wil graag mijn vragen beantwoorden. 
Hoeveel bedrijven zijn er inmiddels via Startup 
Apeldoorn begonnen? 
Dat zijn er inmiddels zo’n veertig in de afgelopen vijf jaar. 
De meesten bevinden zich op het terrein van de 
voormalige Zwitsalfabriek. 
Wat voor soort bedrijven betreft het? 
Het zijn voornamelijk bedrijven die zich richten op een 
‘nieuwe economie’, dat wil zeggen dat ze meer gericht 
zijn op welzijn dan op welvaart. Maatschappelijke 
betrokkenheid en circulariteit zijn daarbij belangrijke 
thema’s. Een voorbeeld is een bedrijf dat zich bezighoudt 
met innovatief onderwijs. 
Waar kunnen jullie hen voornamelijk mee helpen? 
Je kunt ons zien als een ‘loket’ van waaruit we een soort 
‘ecosysteem’ bieden met kennis en een netwerk om 
startups zo goed mogelijk te begeleiden. 

Ben ik nog iets belangrijks vergeten te vragen? 
Startups zijn een onderdeel van wat we doen en daarom 
gaan we binnenkort voor een groter initiatief: Impact Plek 
Apeldoorn, een initiatief van Startup Apeldoorn, 
NewTechPark, Plek Apeldoorn en de Energiefabriek. 
 
Hallo innovatieve ondernemer! 
Op de website staat op inspirerende wijze deze ‘oproep’: 
“Heb je een tof bedrijfsidee waarmee je de wereld een 
beetje beter kan maken? Dan leren we je graag kennen!”, 
zo luidt de uitnodigende tekst op de website. Die verder 
gaat met: “Kom werken in het oude directiekantoor van 
Zwitsal Apeldoorn: het Element! Sinds de zomer van 
2019 bouwen we hier aan een bruisende community van 
startups en andere innovatieve bedrijven in het domein 
van duurzaamheid, sociale innovatie en ICT. Allemaal 
ondernemers die de wereld een beetje mooier en beter 
willen maken met hun bedrijf. Je vindt in het Element 

kantoorruimte, 
gelijkgestemden 
om mee te sparren, 
te lunchen en te 
tafelvoetballen. En 
je vindt er een 
netwerk en 
expertise om te 
groeien met je 
bedrijf.”  
 
Waarom het 
Element? 
Het toffe aan het 
Element is dat er 
een ruimte is waar 
groepen kunnen 
hosten voor 
trainingen en 
creatieve sessies. 
Regelmatig 
organiseren Startup 
Apeldoorn en de 
andere 
ondernemers in het 
Element events, 
maar de 

‘Speelkamer’ is ook te huur voor groepen tot ca 25 
personen. Niet alleen interessant voor de startups en 
ondernemers die daar al werken, maar ook voor grotere 
organisaties die voor hun creatieve bijeenkomsten graag 
even buiten de muren van hun organisatie gaan. 
Bijvoorbeeld voor een creatieve sessie over innovatie met 
je team, een training ondernemender denken, of een 
lezing over ‘blockchain’.  
 
Beleidsmakers 
Wat kan Startup Apeldoorn betekenen voor 
beleidsmakers? Ze verbindt voor verschillende 
opdrachtgevers in de regio ideeën aan 
beleidsdoelstellingen. Ze helpen bij projectaanvragen, 
sparren en verbinden partijen binnen overheid, onderwijs 
en bedrijfsleven (‘triple helix’). Kortom, ze werken als 
verbinder in de regio, begeleiden creatieve 
samenwerkingssessies en zijn in te schakelen als 
spreker. Bij grote trajecten werken ze samen met ervaren 
ondernemers uit hun netwerk. 
 
Willem Olierook 
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 Goederenbank Er even tussen uit! 

Steeds meer hulpvragers weten de weg te vinden 
naar de goederenbank van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn. Vaak gebeurt dat ook via of door een 
sociaal diaken. 
 
De Goederenbank heeft een depot met tweedehands 
goederen bestaand uit witgoed, fietsen en meubels. 
Vooral aan witgoed en fietsen is vaak behoefte en die 
staan dus altijd maar kort in het depot. Het zijn goederen 
die mensen, die van een minimum inkomen moeten 
rondkomen, niet zomaar even nieuw aan kunnen 
schaffen als ze kapot zijn gegaan. Terwijl ze zo 
onmisbaar zijn in een gezin. Via de goederenbank 
kunnen mensen uit de brand worden geholpen en vaak 
heel gelukkig worden gemaakt.  
 
Mocht u bovenstaande goederen beschikbaar willen 
stellen aan de goederenbank dan kunt u contact 
opnemen met  goederenbank@cnap-apeldoorn.nl of 
 06 - 191 85 343. De medewerkers van de 
goederenbank zijn daar erg blij mee en overleggen dan 
met u wanneer zij het bij u kunnen komen ophalen. 
 
De goederenbank heeft momenteel ook dringend 
behoefte aan menskracht, zowel chauffeurs als sjouwers 
die de goederen op kunnen halen en weer kunnen 
bezorgen op een adres waar het nodig is. Dus als u een 
handje wilt 
helpen, meld u! 
 
Lidy Bomhof 
 

Wat kijken velen ernaar uit om weer eens even te 
gaan genieten van een dagje uit of een vakantieweek. 
Even weg uit je vertrouwde omgeving doet ieder 
mens goed. Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk 
omdat de financiën niet toereikend zijn.  
 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn 
heeft ook dit jaar weer een budget beschikbaar gesteld 
om mensen - al of niet kerkelijk aangesloten - daarvoor 
een financiële tegemoetkoming te geven. Dus bijv. om 
een week van vakantie te kunnen genieten, of om een 
dagje uit te kunnen gaan waarvoor ook de reiskosten 
vergoed kunnen worden, maar ook bijv. om kinderen de 
mogelijkheid te geven mee te kunnen gaan met een 
schoolkamp. 
 
Het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk Nederland 
organiseert senioren vakanties en zorgvakanties. De 
zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die 
in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. 
Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties 
mogelijk. 

De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de 
ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het 
bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger. 
 
De vakanties worden verspreid door het jaar 
georganiseerd. U kunt vakantie vieren in Dennenheul in 
Ermelo, Nieuw Hydepark in Doorn en Hotel IJsselvliedt in 
Wezep. Ook zijn er vaarvakanties op het schip Prins 
Willem-Alexander. Tijdens de vakantieweken worden er 
allerlei activiteiten georganiseerd. Zo kunt u wandelen of 
(rolstoel/duo) fietsen in de prachtige omgeving van de 
hotels, mee met een excursie of deelnemen aan een 
spel. Maar u kunt ook genieten van een gezellig 
optreden. Uiteraard kiest u zelf waar u aan deel wilt 
nemen.  
 
Er zijn veel mogelijkheden: een gids is ter inzage 
beschikbaar, dus vraag ernaar! Ook voor deze vakanties 
kan een financiële bijdrage aangevraagd worden.  
 
DUS: wilt u heel graag er even tussen uit maar hebt u 
daar wat financiële ondersteuning voor nodig, schroom 
dan niet om dat aan te vragen, het budget is er! 
 
Wilt u info hierover of even een persoonlijk gesprekje, 
alles is mogelijk! Bel Lidy Bomhof:  541 2647 of mail:  
 lidybomhof@hotmail.com. 

Actie Kerkbalans 2022 
Tijd voor een tussenstand! 
Er is voor 2022 een bedrag van € 251.665,- begroot. Wij 
kunnen een tussenstand melden van € 241.411,- en daar 
danken wij u hartelijk voor!  
We hebben 1289 leden aangeschreven en van 802 
leden, zo’n 62,5% dus, een toezegging ontvangen. Een 
groot deel van deze toezeggingen was digitaal, heel fijn. 
Maar zoals u ziet missen we nog veel reacties.  
 
Bent u het vergeten?  
Kan gebeuren! 
Wilt u dan alsnog uw 
antwoordstrookje  
invullen? 
Of nog even in uw mail 
kijken? 
Wij kunnen uw bijdrage 
niet missen! 
 
Besluit u digitaal toe te zeggen, mail dan uw naam en 
adres naar  kerkrentmeesters@3ranken.nl Het 
antwoordstrookje kunt u sturen naar Kerkelijk Bureau, 
Antwoordnummer 157, 7300 WB  Apeldoorn. Postzegel is 
niet nodig. 
 
Onze pogingen om de jeugd bij de actie te betrekken zijn 
helaas op niets uitgelopen. Tenslotte, hartelijk dank aan 
de coördinatoren en vrijwilligers die ervoor zorgden dat 
de informatie werd thuisbezorgd. Jullie zijn een 
onmisbare schakel! 
 
De Kerkrentmeesters 
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 Water 

Water komt veel voor in bijbelse verhalen. Dat is ook logisch in een land als 
Israël, waar veel woestijn is. Wie kent niet de verhalen van ontmoetingen bij 
een bron, zoals in Joh. 4 waar Jezus een Samaritaanse vrouw ontmoet bij 
een bron. ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen’, zei Jezus, 
‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen’.  
Water betekent leven in de Schrift, zo leerde ik onlangs. In dit geval voor 
deze vrouw die snakt naar een echt en goed leven, in alle ellende die ze 
heeft meegemaakt. Water kan leiden tot conflicten ook in het Israël van nu. 
Kijk maar naar deze kop: ‘STRIJD OM WATER IN DE JORDAANREGIO’   
Tijdens de klimaatcrisis waarin de wereld nu verkeert komt water veel voor in 
het nieuws. Denk aan de enorme wateroverlast van vorig jaar in Duitsland , 
Limburg en België, waarbij 200 doden vielen.  
 
Droogte 
Vanuit het IPCC-rapport van de V.N., 28 februari: “Klimaatverandering 
verstoort nu al het leven van miljarden mensen, in het bijzonder van de 
armsten in de wereld”. En dat gaat zowel over land wat onderloopt door de 
zeespiegelstijging maar ook over droogte. 

 
Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika 
Dringend water en voedsel nodig 

 
De ergste droogte in meer dan 
40 jaar. Dat is de situatie 
in delen van Ethiopië en Kenia, 
waar op sommige plaatsen al 
drie jaar lang geen druppel 
regen is gevallen. Voor meer 
dan 13 miljoen mensen dreigt 
honger.  
 
Gewassen gaan dood en dieren 
sterven, met honderdduizenden 
tegelijk. Volgens de Verenigde 
Naties is de situatie in de Hoorn 
van Afrika sinds 1981 niet zo 
nijpend geweest.  

 
Extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering komen in 
Afrika steeds vaker voor, en ze worden steeds heviger. En dat terwijl dit 
continent het minst bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Geef om de 
inwoners van Ethiopië en Kenia. Uw bijdrage betekent voor hen het verschil 
tussen leven en dood. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Ethiopië of doneer 
online. Hartelijk dank!  
 
Druppels 

Tja , uiteraard is het goed om iets te doneren voor zo’n actie en 
echt betrokken te zijn. Maar misschien is het ook zinvol om ook 
eens over ons eigen waterverbruik na te denken, als je dat zo leest. 
Gemiddeld doucht Nederland 9 minuten. Als je daar eens 5 
minuten van maakt? Iedere dag douchen kan nodig zijn bij flinke 
lichamelijke arbeid. Anders volstaat 2x per week. Een heel kleine 
stap om duurzamer te leven. 
Wordt weer eens bewust dat: “Voor de productie van 1 spijkerbroek 

is 8000 liter water nodig (!)”, zo leerde ik onlangs in de Open Kring Viering. 
Heeft dat wel zin? Alle duurzame stapjes die wij zetten zijn een druppel op 
een gloeiende plaat, vergeleken met wat de industrie aan duurzaamheid zou 
kunnen doen. Dat is waar, maar:  
Vele druppels vormen een oceaan! 
 
Tot een volgende Drieklank, 
Groene groet,    
Werkgroep Duurzaamheid  
 
 Duurzaamheid@3ranken.nl 

Vasten 
 

Als ik dit schrijf zijn we de Vasten 
ingegaan. Een tijd van bezinning op 
hoe ik in het leven sta. Ja, het klopt. Ik 
ben nogal eens ongelimiteerd aan het 
consumeren geweest. Daar heb ik nu 
de buik van vol.  
 
Ik ga maar eens detoxen, ofwel 
ontgiften. Het kwaad  moet er maar 
eens uit. Als rups ontgiften is 
regelmatig nodig, zeker nu het 
meeste bespoten wordt en mijn mede
-rupsen, vlinders en insecten het 
zwaar hebben. Onbespoten, 
biologische blaadjes. Dat zou fijn zijn  
voor dier en mens.  
 
Een mens en ook een rups moet 
echter niet overdrijven. Ik vastte te 
streng  en ik voel dat ik in coma ga. 
Hopelijk komt er Opstanding als 
Drieklank verschijnt. Nu ga ik maar 
even liggen.  
 
Zzzz 
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 ‘DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN’ 

Als de oorlog in Oekraine losbarst, houden wij een 
week vakantie op de Buisse heide, nabij Zundert. Het 
romantische huisje dat wij huren ligt op een oud 
landgoed dat eeuwenlang het erfbezit was van de 
welgestelde protestantse familie van der Hoeven. 
Voorouders van de moeder van Henriëtte Roland 
Holst. 
 
Het huisje is speciaal gebouwd voor Rik en Henriëtte 
Roland Holst. Hij is rond 1900 een bekend beeldend 
kunstenaar, zij, volgens velen, dé grootste van de 
dichters in haar tijd. Het echtpaar brengt er vele zomers  
door en ontvangt er beroemde gasten. Nog vóór 
Henriëttes dood (1952) schenkt zij het landgoed aan de 
stichting Natuurmonumenten. 

In het huisje, aan de muren, hangen meerdere gedichten. 
Daaronder misschien wel haar bekendste gedicht, dat zo 
begint : “De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind 
– dit hoor ik als een innig fluistren in mij: zo ’t zweeg zou 
alle licht verduistren. Alle warmte zou verstarren van 
binnen’. 
 
Ik lees die week haar biografie. Henriette wordt  in 1869 
geboren in een notarisgezin in Noordwijk. Al vroeg blijkt 
schrijven haar grote passie te zijn. Vrijwel van meet af 
aan getuigen haar gedichten ook van een grote droom. 
Ze ervaart een vuur van binnen en wil, nee, móet iets 
betekenen voor de grote wereld. Al snel vindt zij haar 
ideaal in het opkomend socialisme in haar dagen. Een 
rechtvaardige samenleving, dáár wil ze toe dienen. Met 
haar woorden én daden. En dat mocht wat kosten. In alle 
opzichten. Voor zichzelf zal ze weinig uitgeven. Leven 
mag een offer zijn. 
 
Ze trekt op met vele groten uit haar tijd: werkt samen met 
Troelstra (én bestrijdt hem), met de revolutionaire Rosa 
Luxemburg en heeft meerdere ontmoetingen met Lenin 
en Trotski. Steeds weer zijn er grote verwachtingen, 
zoekt ze een weg tussen radicaliteit en menselijkheid,  
maar ook moet ze geregeld terugkomen op eerdere 
keuzes. Hoeveel geweld is toelaatbaar bij een revolutie? 
En gaat ze de verwezenlijking van haar droom nog 
meemaken? Die zekerheid brokkelt af: ‘Wij zullen U niet 
zien, Lichtende Vrede;…Wij zijn de bouwers van de 
tempel niet. Wij zijn enkel de sjouwers van de steenen;’ 
 
Henriëtte is niet makkelijk voor zichzelf en anderen maar 
zal haar idealen in haar leven niet opgeven. Wel gaat ze 
zien dat er meer nodig is dan een theorie over 
klassenstrijd alleen. Er is ook, ontdekt ze, een innerlijke 
rijping nodig. Hoewel niet kerks, voelt ze zich in de 

tweede helft van haar leven meer en meer aangetrokken 
tot de stroming van de religieus socialisten en pacifisten. 
Met anderen leest ze de mystieke werken van meester 
Eckhart, ze schrijft een boek over Gandhi en blijft het een 
leven lang opnemen voor vluchtelingen en ontrechten.  
 
‘Mijn wezen is tot op den grond gespleten – hoe heel ik 
wat zóó ver begint: wat heeft dit hart zo diep 
uiteengereten dat het geen eenigheid ooit vindt?’ In haar 
leven en gedichten komen het persoonlijke, politieke en 
literaire steeds bij elkaar in een hartstochtelijk zoeken 
naar een geheeld bestaan. In haar zelf en buiten haar. 
Een zoeken dat ze niet opgeeft.  
 
Regelmatig volgen wij die week het nieuws en herken ik 

de dilemma’s van Henriëtte. Want wat te doen? Hoe 
stelling te nemen? Hoe om te gaan met je onmacht, 
geconfronteerd met zoveel geweld? Wat mij opvalt: 
Henriëtte Holst richtte zich steeds weer, oorlog na oorlog, 
op de toekomst, en dat met een ondoofbare geestdrift. 
Nee, ze kreeg en had niet altijd gelijk, leed er onder, 
maar gaf niet op. Ik lees dat deze dagen dan ook als haar 
paasboodschap, voorbij aan Goede Vrijdag: 
‘Maar hierin ben ik eenig, sterk en vast: ik heb den roep 
gehoord van ’t Nieuwe Leven….door welke 
verschrikkingen ’t moge voeren, ik laat niet los, 
nimmermeer laat ik los.’ 
 
Dat de zachte krachten telkens weer te lijden hebben, 
weten we. Dat we niet mogen ophouden met het 
koesteren van hoop en het werken aan vrede ook. Laten 
we dát dan blijven doen. Met de mogelijkheden die je 
hebt. Hoe klein ze ook lijken, ze zijn vaak groter dan je 
denkt. Laat niet los! 
 
Ad Wijlhuizen 
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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. 
 

Sacrale dans - Meditatie in beweging 
Door Els Lagerweij,  
Do 31 mrt, 28 apr (samen met 
De Verwondering) en 09 jun. 
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. Tijd: 
19.45 – 21.00 uur in de kerkzaal van De Drie Ranken. 
Inloop om 19.30 uur. Kosten: € 5,- per keer. Opgave is 
zeer gewenst: 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  
 

 

Activiteitenkalender  
Maart 

30-Mrt Wo 15.00 Wijd open ogen: Engelenbeelden 

31-Mrt Do 19.30 Sacrale dans 
April 

1-Apr Vr 10.00 Lezing. Pier Slump 

5-Apr Di 19.30 Vonc Film: La Prière 

11-Apr Ma 19.45 Jezus en Jeruzalem, het verhaal van de 
Goede Week, Godly Play vertelling 

12-Apr Di 18.30 Geen meditatie ivm Stille Week 

26-Apr Di 18.30 Meditatie 

28-Apr Do 19.30 Dansend van Pasen naar Pinksteren 

Mei 

10-Mei Di 18.30 Meditatie 

15-Mei Zo 11.15 Fietstocht Verduur-Samen 

16-Mei  Ma 19.45 Jezus leren kennen op een nieuwe 
manier, Godly Play vertelling 

19-Mei Do 14.00 Vonc Film: Departures 

24-Mei Di 18.30 Meditatie (laatste keer vóór de zomer) 

30-Mei Ma 19.45 Bibliodrama tussen Pasen en Pinste-
ren 

Juni 

9-Jun Do 19.30 Sacrale dans - Meditatie in beweging 
    

mailto:vonc@3ranken.nl
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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 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 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 

 
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 
 
Tussen Pasen en Pinksteren 
In april en mei organiseren wij vier avonden tussen 
Pasen en Pinksteren. De avonden staan op zichzelf en 
hebben elk een eigen werkvorm.  
 
11 apr: Godly Play vertelling met verwonderingsvragen 

en creatieve verwerking  
28 apr: Meditatief dansen  
16 mei: Godly Play vertelling met verwonderingsvragen 

en creatieve verwerking 
30 mei:  Bibliodrama 
Tijd:   19.45 uur – 21.45 uur in De Drie Ranken 
Kosten: € 5,-  per avond 
Info en opgave (gewenst):  
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  
  

Jezus en Jeruzalem, het verhaal van de Goede Week, 
Godly Play vertelling 
Maandag 11 apr door Mariska Litjes en Els Lagerweij. 
Dit verhaal gaat over de laatste keer dat Jezus naar 
Jeruzalem ging: het verhaal van de Goede/Stille Week.  
Door Jeruzalem tijdens de vertelling met materiaal op te 
bouwen en hiermee Jezus’ weg te gaan, word je als 
luisteraar aangemoedigd om het verhaal van Jezus’ 
laatste dagen mee te beleven. Er is ruimte voor 
verbeelding, verwondering en vragen en deze om te 
zetten in een (creatieve) verwerking. 
Dansend van Pasen naar Pinksteren 

Donderdag 28 apr door Els Lagerweij. 
Van opstaan, stilstaan, meelopen, afwachten, je omkeren 
tot ‘de g/Geest krijgen’: daar gaan we van dansen! 
Jezus leren kennen op een nieuwe manier, Godly 
Play vertelling 
Maandag 16 mei door Mariska Litjes en Els Lagerweij. 
Dit verhaal neemt je mee naar de verschillende 
momenten dat Jezus is verschenen aan zijn leerlingen. 7 
kernmomenten worden verteld en telkens ervaar je de 
twijfel, de spanning, de onzekerheid die bij de leerlingen 
leefden, maar ook de verwondering, de blijdschap en het 
enthousiasme. 
Bibliodrama tussen Pasen en Pinksteren 
Maandag 30 mei door Gertrudeke van der Maas. 
Bibliodrama is een manier om met hart en ziel en je hele 
wezen een bijbelverhaal in te stappen, op zoek naar waar 
dit verhaal aan jouw leven en geloven raakt. We 
verkennen deze avond de ontmoeting van de Opgestane 
met zijn leerlingen, waarbij hij hen met vrede groet en zij 
de Geest krijgen.  

 
Vonc Film: La Prière   
Thomas (22) belandt in een 
klooster om af te kicken. Het 
gebouw ligt op een geïsoleerd 
bergplateau. Hij woont er samen 
met andere verslaafde jongens 
en er is niets. Geen medicijnen, 
geen drank en sigaretten. Geen 
contact met de buitenwereld, 
ook niet met de meisjes die in 
een ander complex wonen. Er is 
geen andere afleiding dan 
bidden, het samenzijn in de 
groep en hard werken in de 
buitenlucht. Aanvankelijk verzet 
Thomas zich tegen het 
spartaanse regime en zoekt afleiding bij de mooie Sybille 
die even verderop in het dorp woont. Mede met haar hulp 
en die van kloosteroverste Myriam komt hij tot inkeer. Hij 
geeft zich over aan zijn nieuwe levensritme en haalt 

Activiteitenkalender  
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steeds meer voldoening uit de krachtige onderlinge 
vriendschappen. Thomas ontdekt het geloof én de liefde. 
Maar ook een nieuw dilemma. Kiest hij de weg naar een 
celibatair leven als geestelijke of geeft hij zich over aan 
een ontluikende liefde? 
Di 5 apr 19.30 uur. Kosten incl. koffie € 5,-  Opgave 
verplicht via  vonc@3ranken.nl of briefje in de 
brievenbus.  

 
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 natuurontwikkeling als cultuur aan de orde komen.  
Op een nieuw  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.  
Zo 15 mei, na de kerkdienst vertrekken we vanuit De 
Drie Ranken. Vertrek tussen 11 en 12 uur. Bij vertrek 
ontvangt iedereen een route beschrijving en een route 
boekje met informatie over wat er onderweg te zien is. 
Neem zelf iets te eten en te drinken mee, er is geen 
horeca onderweg. Maar wel mooie picknick plekjes. 
Tussen 15.30 en 17.30 uur ontmoeten we elkaar weer in 
De Drie Ranken bij een hapje en een drankje verzorgd 
door Zwamboon, een Apeldoorns bedrijf  dat biologische  
vlees-opvolgers produceert. Ook maken ze 
gefermenteerde probiotica-dranken.  
Bijdrage € 2,- per persoon; € 5,- per gezin. Bij opgave 
graag vermelden of je een gewone of een e-bike 
gebruikt. Voor vertrek graag met gepast geld betalen!  
Aanmelden verplicht via  vonc@3ranken.nl of doe een 
briefje in de brievenbus van De Drie Ranken. 

 
Vonc film: Departures  

Met deze film krijgen we een 
inkijkje in een deel van de 
Japanse cultuur. De film 
dateert uit 2008 maar heeft 
aan zeggingskracht nog niets 
ingeboet. 
Daigo is een getalenteerd 
cellist wiens orkest plotseling 
wordt ontbonden. Wegens 
geldgebrek besluit hij met zijn 
vrouw terug te keren naar zijn 
geboortedorp, waar hij door 
een onduidelijke advertentie 
per ongeluk bij een 
uitvaartondernemer terecht 
komt en wordt aangenomen. 

Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het 
werk dat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. 
Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en 
door de dagelijkse confrontatie met dood, begint hij 
eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om 
draait. 
Do 19 mei 14.00 uur. Kosten incl. koffie € 5,-  Opgave 
verplicht via  vonc@3ranken.nl of briefje in de 
brievenbus.  

 
 
 

 

MUZIEK OP ZONDAG IN DE DRIE RANKEN 
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 
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 Ineke en Rob Peek: Het is goed zo 

We kennen elkaar al heel wat jaren. Het zingen bij Pur 
Sang is onze gemeenschappelijke hobby. 
Tijdens een repetitiepauze ving ik op dat Ineke 
onlangs met pensioen is gegaan en dat wat eerder 
ook Rob het werk buiten de deur vaarwel heeft 
gezegd. Een keerpunt in hun leven? Ik ging met hen 
in gesprek aan hun keukentafel… 
 
Wanneer en waar hebben jullie elkaar voor het eerst 
ontmoet? 
Ineke neemt lachend het woord: ‘Dat was in het 
Sofiaziekenhuis in Zwolle. Ik werkte daar al als 
verpleegkundige en Rob deed de opleiding. Ik had een 
vaste afdeling en jij moest door het ziekenhuis heen alle 
afdelingen langs. Er was een groepje waar Rob al inzat 
en waar ik een keer ook meeging en zo leerden we 
elkaar kennen. Rob nodigde me een keer uit om mee te 
gaan naar de voetbal, ik vroeg of Els, mijn beste vriendin 
ook mee mocht, maar toen we er waren zorgde Rob dat 
Els bij ons uit de buurt bleef en ja, toen was het wel 
duidelijk…’ 
 
Rob, wat vond en vind je leuk aan Ineke? 
Rob hoeft daar niet lang over na te denken: ‘Haar 
zorgzaamheid, het vertrouwelijke. Ons eerste lange 
gesprek was in een kroeg en ik zeg wel eens dat we 
daarna nooit meer uitgepraat zijn geraakt. Zoveel 
herkenbaarheid, zoveel verbinding en dat al meteen 
vanaf het eerste moment.’ 
Ineke vult aan: ‘We zijn wel heel verschillend, maar 
daardoor ook heel complementair aan elkaar.’ 
 
Mooi om dat zo van jullie te horen en te zien.  
Hoe lang hebben jullie gewerkt en wat zoal gedaan? 
Rob: ‘Vanaf maart 1978, dus dat is bijna vierenveertig 
jaar. Altijd fulltime. Na drieënhalf jaar basisopleiding als 
verpleegkundige op een psychiatrische afdeling gaan 
werken. Vanwege weinig doorgroeimogelijkheden ben ik 
leidinggevende geworden. Eerst in een verpleeghuis in 
Deventer, daarna afdelingshoofd in het ziekenhuis in 
Raalte en toen hebben we de overstap gemaakt naar 

deze regio, daar werd ik afdelingshoofd in het Zonnehuis 
in Beekbergen, in 1992, en daarna alleen maar 
managementfuncties in de zorg gehad. De laatste jaren 
hoofd opleidingen en de laatste twee jaar 
beleidsadviseur.’ 
 
Ineke: ‘Ik heb in Leeuwarden de MBO/V gedaan, daarna 
in Zwolle wat ik in het begin al vertelde en daar op de 
afdeling neurochirurgie gewerkt tot Judith geboren werd. 
De andere drie dochters werden geboren en was ik 
fulltime moeder. Dat ging zo in die tijd; er was ook geen 
kinderopvang. Intussen waren we naar Apeldoorn 
verhuisd. In 1993 ben ik weer begonnen op Groot-
Schuilenburg als avondhulp. Dan was Rob thuis en kon ik 
gaan werken. Uiteindelijk als verpleegkundige op De Vier 
Dorpen en de Heemhof gewerkt en ondertussen werkte 
Judith op GG-Net en die zei: is dat niet wat voor jou? En 
dat heb ik gedaan tot 1 december 2021.’ 
 
Waarom met Pre-pensioen én waarom nu? 
Ineke: ‘Daar ging wel een heel proces aan vooraf. De 
zeer ernstige auto immuunziekte van Judith, eind 2020, 
was het moment dat ik besefte: wat ben ik nou aan het 
doen? Door mijn werk had ik thuis zoveel feestdagen 
gemist en toen dacht ik: wat we nu nog samen kunnen 
doen daar wil ik gewoon bij zijn. Mijn ogen gingen open. 
Ik zag dat mijn gezin me nodig had. Ik had ook het geluk 
dat ik financieel gezien kon stoppen.’ 
 
Rob: ‘Ik kwam eerder thuis te zitten. Ik had het laatste 
deel van mijn werkzame leven twee functies. Een van die 
functies stopte op 1 januari 2021 vanwege een 
reorganisatie. Mijn werk als regiomanager heb ik nog een 
maand of vijf gedaan en omdat dit een functie was voor 
2,5 dag in de week kon ik zo alvast afbouwen. Per 1 juni 
vorig jaar ben ik pas met alles gestopt.’ 
 
Hebben jullie je hierop voorbereid en zo ja hoe? 
Rob: ‘Het was ook een bewuste keuze van ons om niet 
tegelijk te stoppen. We kregen links en rechts adviezen 
hoe je – in mijn geval vierenveertig jaar meer dan fulltime 
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werken – dit op een goede manier kunt laten 
landen. Eerst een aantal maanden ‘niets doen’ is 
achteraf toch wel een goede keus geweest. Ik was 
wel bang voor ‘het grote donkere gat’; wat moest ik 
toch gaan doen? Gelukkig is er nooit een ‘zwart 
gat’ geweest.’ 
 
Hoe heb je dat kunnen voorkomen? 
Rob: ‘Door eerst in en om huis alle achterstallige 
dingen op te pakken. Het tijdstip, vlak voor de 
zomer, was natuurlijk ook gunstig om te gaan 
werken in de tuin en tussendoor de fiets te pakken. 
Omdat Ineke nog werkte deed ik natuurlijk meer in 
het huishouden. De dagen vulden zich vanzelf. 
Ik had ook altijd gezegd: als ik niet meer werk, dan 
wil ik vrijwilligerswerk gaan doen. In mijn loopbaan 
ben ik ook een jaar ondersteuner geweest van 
cliëntenraden. Precies toen ik ging stoppen 
vroegen ze Pluryn, de zorgorganisatie waar onze 
dochter Eline verblijft, leden voor de cliëntenraad, 
dus ik heb me aangemeld. Zo rolde ik meteen al in 
het vrijwilligerswerk. Wat ik geleerd heb in mijn 
loopbaan kan ik nu weer ten goede laten komen 
voor het maatschappelijke en sociale.’ 
Ineke: ‘Nou, ik ben nog aan het landen. Het is een 
soort van jetlag waar ik in zit; ik moet nog helemaal 
ontwennen.’ 
 
Vaker en langer samen, leidt dat soms ook tot 
irritatie? 
Rob: ‘Nee, niet dat ik zou gauw kan bedenken. We 
zijn bij voorbeeld momenteel samen aan het 
behangen en je hoort wel eens zeggen dat zoiets 
een test is voor je relatie.’ 
Ineke: ‘We hebben dan wel een duidelijke 
taakverdeling: ik ben van het snel doen en Rob is 
veel bedachtzamer. Dus ik smeer de banen in en 
Rob zorgt dat ze naadloos op de muur komen.’ 
 
Hebben jullie nog (grote) plannen? 
Rob: ‘Daarstraks hadden we het over Judith, die 
haar ziekte maar netaan had overleefd en die toen 
een ‘bucketlist’ heeft opgesteld, waar bovenaan 
stond het beklimmen van de berg Rigi in 
Zwitserland, maar omdat haar man niet mee kan, 
vroeg ze of wij mee wilden. Op 1 mei gaan wij 
beiden nu met Judith daarheen met het doel om 
lopend en klimmend boven op die top te komen. 
Als je met pensioen bent dan doe je dat toch 
eerder en makkelijker dan dat je daar vrije dagen 
voor moet opnemen. 
Ineke: ’Ik kan nu ook wat vaker op onze 
kleinkinderen passen, maar tijd voor vakanties 
samen moet er ook zijn. Heerlijk wandelen in het 
Harzgebergte daar kunnen we enorm van 
genieten. Vroeger maar een week en nu kunnen 
we langer wegblijven.’ 
 
Hebben we nog iets belangrijks niet benoemd? 
Rob: ‘Ik besef nu dat we in ons huwelijksleven veel 
belangrijke keuzes hebben gemaakt. Door daar 
altijd samen veel over te praatten, hebben die 
meestal goed uitgepakt.’ 
Ineke: ‘Dat denk ik ook en misschien daardoor heb 
ik nu ook het gevoel van ‘het is goed zo’. Een 
nieuwe periode in ons leven en we zien wel wat dat 
ons weer brengt…’ 

Willem Olierook 

Stichting Huis van Ontmoeting organiseert samen met een 
projectgroep en heel veel anderen een dag van ontmoeting 
tussen mensen uit alle culturen. Ontmoeten rond een breed 
scala aan activiteiten: muziek, dans, lekkere hapjes, 
kinderactiviteiten en gedichten en verhalen. En via 
rondetafelgesprekken over ‘ouder worden in Apeldoorn’.  
Gert Jan Luiten ging in gesprek hierover met Kees Gorter, 
voorzitter van de Stichting. 
 
Kees, waarom zet Huis van Ontmoeting zich hiervoor in? 
De Stichting heeft als doel het bevorderen van Welzijn, 
Ontmoeting en Zingeving voor alle mensen in de wijk De Maten 
ongeacht leeftijd of levensovertuiging, beperking of culturele 
achtergrond. En dit willen we verwezenlijken door activiteiten te 
stimuleren en geldelijk te ondersteunen die gericht zijn op 
ontmoeting, armoedebestrijding, onderlinge zorg en hulp, 
(geestelijk) welzijn, zingeving en het bevorderen van 
duurzaamheid in brede zin. Nou daar past dit natuurlijk precies 
in! 
In Apeldoorn is 18 procent van de inwoners of in het buitenland 
geboren en naar Nederland gemigreerd, of heeft tenminste één 
ouder die in het buitenland is geboren. De ene helft van de 
migranten komt uit andere delen van Europa, de andere helft 
van daar buiten. Dit draagt bij aan de culturele rijkdom en 
veelkleurigheid van Apeldoorn, maar roept soms ook spanningen 
op. Stichting Huis van Ontmoeting denkt dat ontmoeting en 
gesprek de sleutel is tot wederzijds begrip en verbinding 
 
Wat kunnen mensen verwachten? 
Gelijktijdig zijn er in de diverse ruimtes van De Drie Ranken de 
volgende onderdelen: 

• Interculturele markt: hapjes en handvaardigheidsproducten. 

• Muziek, zang en dans. 

• Gedichten en verhalen. 

• Kinderactiviteiten. 

• Informatiebeurs met standjes rond de thema’s duurzaamheid, 
vluchtelingen, ouderen en maatschappelijke dialoog. 

Drie keer op de dag is er daarnaast een rondetafelgesprek rond 
het thema ‘ouder worden in Apeldoorn’. Rode draad: welke 
overeenkomsten en welke verschillen zijn bij ouder worden 
tussen de diverse culturen? En aandacht voor eenzaamheid, en 
het omgaan met lichamelijke en geestelijke achteruitgang. 
Luister naar ervaringsdeskundigen en mensen vanuit de zorg en 
het maatschappelijk werk. Welke tips en adviezen zijn er te 
delen? 
 
Wie doen allemaal mee? 
Och, te veel om op te noemen, maar om je een indruk te geven: 
de stadsdichter van Apeldoorn, het Seniorenplatform, Amnesty, 
energie coöperatie de A, Stimenz, Stichting Samenspraak, het 
Sokkenbuurt Mannenkoor en diverse andere muziekgroepen, 
kookgroepen en koks, en natuurlijk veel vrijwilligers vanuit De 
Drie Ranken. 
 
En wanneer en waar is het precies? 
Zaterdag 23 april, 10.00-16.00 uur, De Drie Ranken, 
Eglantierlaan 202, De Maten, Apeldoorn. 
 

Elkaar ontmoeten: het kan weer! Van harte 
welkom allemaal! 

Het is goed zo  
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 Paaszaterdag 

De vastentijd loopt op zijn einde, 40 dagen van bezinning en toeleven naar het grootste Christelijke feest: Pasen. 
Tussen Goede Vrijdag en Pasen ligt Paaszaterdag, ook wel Stille zaterdag genoemd. Het verblijf van Jezus in zijn 
graf wordt herdacht. De Rooms Katholieke Kerk viert op deze dag geen eucharistie, men gaat niet ter communie. In 
de kerk treft men een leeg en openstaand tabernakel aan. Het tabernakel is de plaats waar gewijde hosties bewaard 
worden. Op Witte Donderdag wordt het na de viering leeg achter gelaten. Op Paaszaterdag vinden geen 
begrafenissen of trouwerijen plaats. Voor een gelovige in stervensnood wordt een uitzondering gemaakt, de H. 
Communie is beschikbaar.  
 
Bij de redactievergadering vertelde ik, hoe ik in mijn (Rooms Katholieke) jeugd, Paaszaterdag beleefde en 
herinnerde. Ik nam de uitdaging aan om er wat nader op in te gaan. Voor mij ruim 60 jaar terug in de tijd. Op 
Paaszaterdag was voor katholieken 's middags om twaalf uur de veertigdaagse vasten afgelopen. De kerkklokken 
begonnen te luiden, gebeier vanwege het aanstaande Halleluja ('Prijst, God'). De priester plaatste op het 
kerkplein grote teilen met wijwater. Als gezin haalden wij met een kannetje wijwater voor thuisgebruik. Het 
vastentrommeltje met opgespaard snoep werd aangebroken. 

           Wijwater halen op het kerkplein                                                                 Wijwaterbakje voor thuisgebruik       
               
Enkele jaren geleden had ik van een overleden Protestantse tante op Paaszaterdag een afscheidsviering. Ik ben 
naar de dienst geweest maar heb dat als vreemd en onwerkelijk ervaren. Het paste kennelijk niet goed in mijn 
afsluiting van vasten en overgang naar Pasen. 
 
Met het Paasfeest werd niet enkel De Verrijzenis van Jezus herdacht, voor velen was (en is) het ook het afsluiten 
van de winterperiode. Vroeger was dit vooral een periode waarin velen bewust gingen vasten. Met Pasen werd dat 
afgesloten, bakkers bakten speciaal brood en de slager deed zijn best na een tijd van verminderde inkomsten zijn 
schade in te halen.  
 
Paaszaterdag probeer ik in rust door te brengen en me voor te bereiden op Pasen. Speciale gebruiken zijn er voor 
mij niet meer. Of het zou moeten zijn dat ik nog steeds de mensen om me heen een Zalig Pasen toewens. 
 
Hans Hase 

Samen Eten 

Wat was het fijn elkaar weer te ontmoeten tijdens een 
maaltijd van Samen Eten op 9 februari! Op 23 maart 
mochten er zelfs nog meer mensen deelnemen. 
Gelukkig kan en mag het weer. De volgende maaltijd 
organiseren we in mei. 
 
Driegangendiner 
Ook woensdag 11 mei zal de kookgroep Samen Eten 
voor u een driegangendiner samenstellen. Het is een 
traditie om dan asperges te eten. Laten we hopen dat de 
prijs hiervan ons budget niet te boven gaat, omdat het 
nog zo vroeg in mei is. Hoe dan ook, we gaan voor u aan 
de slag om er weer iets moois van te maken. De inloop is 
om 16.30 uur en om 17.00 uur begint de maaltijd. 

Opgeven 
Inschrijven kan op maandagmiddag 2 
mei vanaf 13.00 uur bij Hilly Veenstra 
via  055-542 05 07. Voor de maaltijd 
vragen we een bijdrage van € 10,-. 
 
High tea 
Inmiddels is er ook een datum gepland 
voor een feestelijke high tea in De Drie Ranken. De 
datum die u hiervoor alvast mag noteren, is 27 juli. 
 
Jennie Schut 
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 Pasen 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula’s verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 
Pasen, het bekende gedicht van Ida Gerhardt, is een van 
de gedichten die ik graag en regelmatig lees. Het beurt 
me op, geeft een andere kijk op mijn omgeving en geeft 
hoop voor de toekomst. 
 
Ida Gerhardt leefde van 1905 tot 1997, geboren te 
Gorichem en overleden in Warnsveld. Ze volgde haar 
gymnasiumopleiding in Rotterdam en was leerling van de 
dichter Leopold, bij hem ontdekte ze haar dichterlijk 
talent. Ze studeert klassieke talen en gaat les geven in 
Kampen. Haar liefde voor het Hollandse landschap met 
haar polders en rivieren komen in diverse gedichten naar 
voren. In haar gedichten zijn Christelijke en Bijbelse 
bronnen herleidbaar, aan te duiden. In de periode dat ze 
in Kampen woont fietst de dichteres regelmatig langs de 
IJssel.  Het gedicht speelt zich af in Zalk, een dorp 
stroomopwaarts. Ik wil graag het gedicht zichzelf laten 
zijn en er enkele opmerkingen over maken. Gedichten 
zijn er om ontdekt te worden. Het is voor mij een 
Paasverhaal neergezet in een tiental regels. Er is veel 
over dit gedicht te vinden, niet zelden wordt het in een 
kerkdienst gebruikt. Te veel uitleg zou het ontdoen van 
haar voor mij mystieke karakter. Een gedicht lees ik 
vooral met mijn hart en minder met mijn hoofd. 
 
Een allerdaags tafereel, je loopt of fietst ‘s morgens vroeg 
over de dijk er zijn nog weinig mensen. Je nadert een 
huis met een moestuin. Er is een jongetje dat je aandacht 
probeert te trekken. Jij bent met je gedachten geheel 
ergens anders. Over een uur ga je naar de 
Paasochtenddienst. Wat zal de dominee vandaag te 
zeggen hebben. Maar het kind en zijn gebaren laten je 
niet los. Een kind dat de toekomst voor zich heeft. Het 
kind wijst en wijst en dan zie je het je ontwaart zijn naam 
die in tuinkers is geschreven. Het is zijn doopnaam. Niet 
zijn ‘gewone’ naam maar zijn doopnaam. Zijn naam in 
liefde gezaaid. Je mag er zijn! Het kind heeft je geraakt, 
je vervolgt anders je weg. De Ander heeft jou door de 
ander geraakt, het zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat een 
Zalige Ontmoeting!    

Het gedicht herinnert ons direct aan Marcus die schrijft 
over de vrouwen die op de eerste dag van de  week al 
vroeg op pad gaan naar het graf van Jezus. Een andere 
verwijzing betreft Maria Magdalena die diep bedroefd was 
en door Jezus getroost wordt doordat Hij haar naam 
noemt. De dichteres beschrijft dat de directe aanleiding 
voor dit gedicht de reactie bij haar thuis is, als ze een 
literaire prijs heeft gewonnen en niemand besteedt er 
aandacht aan. De impact die dat heeft is voor ons 
tastbaar. Schijnbaar gewone dingen kunnen verwijzen 
naar iets Hogers! 
 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
 
Hans Hase 
 
Bronnen:  
Dwars tegen de Keer, Mieke Koenen (Biografie over Ida 
Gerhardt), 2014 
Pasen, uit 5 Vuurstenen 1974 
Bzzlltin jaargang 9 1980- 1981 
 
  
 
 
 
Beeld Ida Gerhardt - IJsselkade Zutphen 
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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. Technisch onderlegde vrijwilligers repareren 
zo mogelijk kapotte huishoudelijke artikelen en/of 
huisraad. Fred van Dommelen,  5415 546  
reparatiecafe@3ranken.nl 
 
Project Digitalisering De Maten: Hulp voor 65+ bij 
gebruik van pc of mobiel. Marten de Boer,  8433 680 
 digitaliseringproject@gmail.com 
 

 

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  

mailto:jeugddiacone@3ranken.nl
http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
mailto:dagjeuit@3ranken.nl
mailto:reparatiecafe@3ranken.nl
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mailto:17plusontmoeting@3ranken.nl
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mailto:creatievehandwerkgroep@3ranken.nl
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http://www.3ranken.nl


 Drieklank: 18 

 

 

3 april 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
10 april, Palmzondag 
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. 
19.30 uur, Avondgebed     
 
11 april 
19.30 uur, Avondgebed 
12 april 
19.30 uur, Avondgebed 
13 april 
19.30 uur, Avondgebed 
 
14 april, Witte Donderdag 
19.30 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 
15 april, Goede Vrijdag 
15.00 uur, mevr. R. Hofman en RK Gastlid, 
Kruiswegviering voor (klein)kinderen en hun (groot)
ouders 
19.30 uur, ds. H.J. ten Brinke  
 
16 april, Paasnacht 
21.30 uur, ds. H.J. ten Brinke, m.m.v. Con Passione 
 
17 april 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Bediening Heilige doop, 
m.m.v. Pur Sang 
 
24 april 
10.00 uur, mevr. R. Hofman en mevr. T. Breuer, Open 
Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
1 mei 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
8 mei 
10.00 uur, ds. Rik Zweers en mevr. R. Hofman 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
12.00 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jr. 
 
15 mei 
10.00 uur, ds. C. Huisman, emeritus predikant 
 
22 mei 
10.00 uur, ds. Kaj van der Plas en mevr. T. Breuer, mmv 
Pur Sang, Open Kring Viering 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
29 mei 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke  
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in 
De Maten 
 
Heemhof 
Vanaf maart zijn er weer kerkdiensten in Heemhof. 
Hopelijk zijn er m.i.v. april ook weer gasten welkom.  
Onderstaande diensten beginnen om 10.30 uur.  
 
3 april, dhr. R. Bloemendal 
10 april, mw. C. Lindner 
15 april, Goede Vrijdag, mw. C. Lindner of mw. M. Kuiper 
17 april, 1

e
 Paasdag, mw. C. Lindner of mw. M. Kuiper 

24 april, pastor R. Vermeltfoort, RK dienst  
1 mei, mw. C. Lindner 
8 mei, mw. M. Hoekstra 
15 mei, mw. M. Bossenbroek-Baller, mmv 
Taizézanggroep 
22 mei, mw. M. Kuiper 
29 mei, pastor H. de Jong, RK dienst  
 
Schuylenburg 
Nog onbekend. Zodra de vieringen weer starten volgt 
informatie via de weekbrief.  
 
Berghorst en Gildenhove 
Zodra de Huisdiensten in Berghorst en Bijbelkring ‘Koffie 
met Zin’ in Gildenhove weer doorgaan, wordt u in de 
weekbrief daarover nader geïnformeerd.   
 
 

Vieringen van 3 april t/m 29 mei 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.  

• Er is elke week kinderdienst en oppasdienst. De 4e zondag is er LichtBoot i.p.v. kinderdienst. 






