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Inhoud Van de redactie  

Vuur: warmte, gezellig rond het 
kampvuur of de open haard zitten, de 
pannen op het vuur zetten voor een 
warme maaltijd. De ene kant van 
vuur. 
 
Vuur: brand, vuurzee, brandwonden, 
brandweer, tot de grond toe 
afbranden, en dan in zak en as zitten. 
En de vuurkracht van beschietingen 
en oorlog. De beelden en de 
vluchtelingen uit de Oekraïne 
verhalen ons daarover. Die andere 
kant van vuur. 

 
Wanneer we spelen met vuur, weten 
we van die beide kanten. Het heeft 
dan meteen iets uitdagends. Iets 
verbodens: je blijft met je vingers van 
de lucifers af! Iets spannends: want 
het  kan dramatisch slecht aflopen. 
Dus we kijken met een mengsel van 
bewondering en ‘geen-haar-op-mijn-
hoofd’ naar de vuurspuwer, naar 

mensen die over hete houtskolen 
lopen. Naar een vuurshow als op de 
voorkant. Of naar de buurman die 
vuurwerk afsteekt: mooi, maar dan 
wel hoog in de lucht. 
 
Ook in mensen zien we vuur. Ons 
verlangen wordt vaak beschreven als 
een vlammetje in ons hart. We vuren 
onze voetbalclub aan. We leggen 
anderen het vuur na aan de schenen. 
Zijn we ergens enthousiast voor dan 
lopen we het vuur uit onze sloffen.  
 
Pinksteren wordt vaak verbeeld met 
mensen met een klein vlammetje 
boven hun hoofd. Een contrast met 
de grote paasvuren, als hieronder,  
die wij mensen ontsteken. Eerder een 
vervolg op het kleine vlammetje 
waarmee in de paasnacht de 
paaskaars wordt ontstoken, als teken 
van Jezus opstanding. Een klein 
vlammetje, op ons hoofd of in ons 
hart wellicht. In ons aangestoken. Dat 
is dan ook voor mij de boodschap van 
Pinksteren: we mogen leven vanuit 
Pasen aangevuurd door de Heilige 
Geest! 
 
Gert Jan Luiten 
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 Meditatie: PINKSTEREN: SPELEN MET VUUR! 

Vuur heeft behalve iets gevaarlijks, ook iets aantrekkelijks 
en ongrijpbaars. Het vlammenspel trekt aan, maar je 
weet: ik kan het niet vastpakken en in mijn hand houden. 
Het is niet van mij en blijft van zichzelf. Tegelijk hebben 
we het nodig, als mens. Dankzij het vuur overleven we de 
kou, kunnen we voedsel klaarmaken en wat hard en 
onbuigzaam is verzachten en bewerken. Zonder vuur, 
hadden we het als mensen niet gered. Al in het Oude 
Testament verschijnt het vuur als God ter sprake komt. 
De God die ook niet vast te grijpen valt, en tegelijk 
mensen in beweging zet en aanzet tot verwondering. 
Denk aan Mozes bij de braambos en het volk Israël als 
de tien woorden klinken op de Sinaï. Dan laait het vuur 
op. ‘Hij’, wijzend op Jezus, ‘komt om jullie te dopen met 
vuur’ zegt Johannes. En met Pinksteren is het zover: 

hemels vuur verspreidt zich, als tongen, dus 
mondjesmaat, over de leerlingen. Zoveel als we 
aankunnen. Behalve dat we geregeld wat stumperige 
mensen zijn, zijn we blijkbaar ook behept, want gedoopt, 
met vuur uit de hemel. Vuur dat ons niet verteert, al kan 
het verlangend soms zo voelen. Maar dat het mogelijk 
maakt elkaar en onszelf te zien als schepselen van God 
in een wereld die ons ter bewaring gegeven is. Dát vuur 
is niet ons bezit (God valt niet te bezitten) maar vraagt 
erom dat we er samen mee gaan spelen. Zoals Jezus dat 
deed in zijn tijd: kwetsbaar en open. Dát geeft warmte. En 
zonder dat, redden we het niet. Laten we spelen! 
 
Ad Wijlhuizen 

Nieuw in De Drie Ranken: EET-MEE 

Met ingang van september willen we proberen een 
wekelijks eetproject te starten in De Drie Ranken 
(Eglantierlaan 202).  
Eten is binnen de kerk een cruciaal gegeven. We 
noemen ons weleens een maaltijdgemeenschap. Een 
kring van mensen die elkaar treft bij het eten en geniet 
van elkaars aanwezigheid. Het heeft in onze kerk de 
hoge status van sacrament, het geheim waarin God tot 
ons komt. Zo wezenlijk is gezamenlijk eten. Elke dag 
eten is voor de meesten van ons gelukkig 
vanzelfsprekend. Niet voor iedereen helaas, zij missen 
de gezamenlijkheid of het ontbreekt aan geld. Terwijl 
eten toch een grondrecht is. Voldoende eten om te leven 
en je wel te voelen. Vandaar dat wij willen proberen een 
eetproject te starten voor onze wijk binnen De Drie 
Ranken. We hebben de indruk dat daar, (steeds meer?) 
behoefte aan is. 
 
Wie zouden we willen uitnodigen? Wij hopen dat 
diegenen komen die graag eens samen zouden willen 
eten en niet altijd alleen aan tafel zitten. En we hopen dat 
diegenen komen die het lastig vinden om een maaltijd op 
tafel te zetten omdat het geld ontbreekt.  Samen is beter 
dan alleen. En wie weet, tref je aan tafel leuke mensen 
en heb je een goed contact met anderen. En de kosten? 
We laten het graag aan de gasten om te geven wat ze 
kunnen missen.  

We zouden in september willen beginnen met dit project. 
We willen proberen om elke week één keer een maaltijd 
te verzorgen. Data en tijdstip zijn nog niet bekend, we 
zullen dat tijdig laten weten. Er is al een kleine groep 
mensen die zich heeft aangemeld om dit project te 
dragen, maar we zouden graag wat meer koks en 
gastheren/vrouwen verwelkomen. Zou je het ook leuk 
vinden om mee te helpen en koken: we horen dat graag 
van je! Contact: eet-mee@3ranken.nl  
 
Dus laat van je horen of EET-MEE. In september.  
 
De initiatiefnemers: Ad Wijlhuizen, Liesbeth Sluis, Evert 
Idema 
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 Uitnodiging vrijwilligersavond 18 mei, optreden Kees Posthumus 

Ben jij actief als vrijwilliger in onze 
geloofsgemeenschap? Dan nodigt de 
kerkenraad je van harte uit voor een 
vrijwilligersavond op woensdag 18 mei, 
om 19.30 uur. Onze vrijwilligers, in alle 
kleuren, functies en taken, zijn onmisbaar 
voor een goed functioneren van onze 
mooie geloofsgemeenschap. Zij 
investeren veel tijd, betrokkenheid en 
energie om hun bijdrage te leveren. Als 
kerkenraad waarderen wij dit bijzonder. 
 
De bekende acteur, verhalenverteller en 
zanger Kees Posthumus uit Apeldoorn 
speelt, samen met accordeonist Dirk 
Overbeek, zijn voorstelling ‘Alle 7 Goed!’. 
Centraal daarin staan de zeven werken van 
barmhartigheid. Hier komen ze: de 
hongerigen voeden, de dorstigen laven, de 
naakten kleden, de gevangenen bezoeken, 
de vreemdeling herbergen, de zieken 
bezoeken en de doden begraven. 
 
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo 
blij zijn met de opdracht de naakten te kleden. Het 
Adamskostuum bevalt hen doorgaans prima. En lang niet 
iedereen wordt even enthousiast bij het voorstel de 
vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid 
wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet 
rekening houden met diverse diëten. Weleens een 
gevangene bezocht? Iemand die dorst had te drinken 
gegeven uit uw eigen dopper? 
 
Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. 
Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze 
te doen. Tegelijk kunnen ze wel een frisse update 

gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’, In verhalen, 
liedjes en gedichten.  
 
Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje na het 
optreden. Voor onze voorbereiding is het fijn om te weten 
hoeveel mensen we op deze avond kunnen verwachten. 
Graag opgeven via scribaat@3ranken.nl of op een lijst 
die in de kerk ligt. 
 
Hilde Vons 
Scriba kerkenraad  

Vakantiegeld samen delen, ook nu!  

Het is al jaren bekend: meer dan een half miljoen 
Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar 
liefst 1 op de 5 mensen heeft betalingsproblemen. En 
ook al jaren proberen we via de actie ‘Vakantiegeld 
samen delen’ wijkbewoners die moeilijk rond kunnen 
komen een hart onder de riem te steken. 
 
Steeds meer mensen hebben het financieel zwaar: in 
maart was energie 157% duurder dan in dezelfde maand 
een jaar eerder, brandstof 36,5% en voedingsmiddelen 
ruim 6 procent. Voorlopig zal de inflatie niet minder 
worden; daar hebben we allemaal last van. 
 
En toch durven we het aan: we starten weer met de actie 
‘Vakantiegeld samen delen’. Velen van ons krijgen 
immers in mei dat extraatje: minimaal 8% van het 
brutojaarsalaris. Bij een bruto maandsalaris van € 1500,- 
is dat  netto € 900,-  (en bij € 2500,- is het vakantiegeld € 
1500,-) en om daar iets van te delen met hen die het 
beduidend minder hebben, is misschien niet zo moeilijk.   
 
Wat anderen overkomt, kan ons ook gebeuren...  Zoals 
Anita en Staats die door ziekte in een uitkeringssituatie 
belandden: ‘Dit huisje waar we in wonen: we hebben het 
25 jaar geleden gekocht.’ Anita: ‘We verkopen het liefst 
vandaag nog. Maar we kunnen geen huurhuis vinden 
waar Staats niet meer de trap op hoeft én waar er plek is 

voor de kinderen. Er is 
niks, alleen een lange 
wachtlijst.’ Staats: ‘Omdat 
we een eigen huis 
hebben, hebben we hoge 
lasten terwijl ons inkomen 
is gekelderd. Een huis is 
bezit, dus komen we voor geen enkele tegemoetkoming 
in aanmerking. Als we de vaste lasten hebben betaald, 
houden we met een beetje geluk € 150,- per maand over 
voor de boodschappen. We lopen bij de voedselbank. 
Daar krijgen we eens per week wat van. De kinderen 
nemen wel eens wat mee van wat ze bijverdienen. En 
onze ouders stoppen ons vaak wat toe.’ (bron: https://
www.kansfonds.nl/) 
 
Bij zo’n verhaal – en er zijn er heel veel– is het bijna 
vanzelfsprekend om iets van het vakantiegeld te delen, 
zodat minima ook een extraatje krijgen. De actie start nu 
en loopt tot 2 juni; u kunt uw bijdrage overmaken op  
NL69 RABO 0373 7402 98 t.n.v. de Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. 
Vakantiegeld Samen Delen. 
Mogen we – ondanks de inflatie – op u rekenen? 
 
Diakonie 
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 Thijs van Geffen speelt heel graag met vuur… 

Thijs was meteen enthousiast, 
toen ik hem via de mail vroeg of hij 
wilde meewerken aan een artikel. 
We spraken af op adres Loolaan 
42, voorafgaand aan de werktijd 
van Thijs. Onder het genot van 
heerlijke koffie nam ik wat vragen 
door met de jonge man die hier 
duidelijk als een vis in het water 
is… 
 
Wanneer ontstond je 
belangstelling voor je huidige 
werk? 
Ik heb koken altijd heel erg 
interessant gevonden. Ik ben eerst in 
de wereld van de podiumtechniek 
gaan werken, maar toen dat niet 
meer beviel, besloot ik een dag mee 
te draaien in een keuken. Dit opende 
zo’n mooie wereld voor mij, dat ik 
besloot het tot mijn vak te gaan 
maken. 
 
Wat voor opleiding heb je gehad? 
Ik heb de SVH-koksopleiding tot 
zelfstandig werkend kok gevolgd. Dat 
was hier in Apeldoorn bij het ROC. 
Het is een branche-erkende 
opleiding. 
 
Sinds wanneer werk je bij De Bon 
Vivant en hoe ziet je werkdag 
eruit? 
Dat is sinds augustus/september 
vorig jaar. We beginnen om 11.00 uur 
met de keuken op te starten. Op 
zaterdag en zondag beginnen we 
eerst met de lunchkaart, checken of 
dat wat er op staat ook aanwezig is. 
Dan gaan we door met de mis-en-
place voor de avond en daarna 
zorgen we dat we om 17.00 uur klaar 
staan om de avondgasten te 
ontvangen. Dat loopt meestal tot 
22.00 uur door. 
 
Hoe kun je in een restaurant “met 
vuur spelen” interpreteren? 
In de keuken werk je continu met vuur om eten te 
bereiden. Of het nou een BBQ-gerecht is of iets wat 
geflambeerd moet worden, eigenlijk komt overal vuur bij 
kijken. 
 
Heb je een favoriet gerecht? 
Oeh…, nee, eigenlijk niet. Ik houd van gerechten met een 
stevige smaak, dus pittig gekruid vind ik erg lekker. Voor 
“spannende” smaakcombinaties kun je me wakker 
maken. 
 
Is er iets dat je niet lust? Een bepaalde groente of zo? 
Ik heb dat alleen met kaas. Er is één kaas die ik lekker 
vind, dat is jong-belegen, maar van de rest moet ik 
helemaal niets hebben. Ik houd er wel van om met kazen 
te koken, maar niet voor mezelf. 
 
Heb je in figuurlijke zin wel eens “met vuur 
gespeeld”? 

Dat vind ik een lastige vraag. Ik zou zo gauw niet iets 
weten, maar als me toch iets te binnen schiet, dan zet ik 
dat wel op de app…  
 
Werk je hier in een team en hoe gaat dat? 
Absoluut! Zonder team kom je nergens in dit vak. In onze 
keuken werken we met 3 vaste krachten en een aantal 
hulpkrachten. 
 
Wat is je ambitie? 
Mijn ambitie is om uiteindelijk chef te worden van mijn 
eigen restaurant. 
 
Thijs, kun je voor een passende foto een dito vuurtje 
maken? 
Natuurlijk, ik heb hier een mooi stukje vlees, dat kan ik 
wel even flamberen (en hij voegde de daad bij het 
woord…). 
 
Willem Olierook 
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 Spelen met vuur: ‘De enige kerk die verlichting brengt, is een 
brandende kerk.’(Peter Rollins) 

Met zo’n kop boven een artikel heb je gelijk de 
aandacht. En dat is wat ze ook wel zoeken: de 
zogenaamde ‘radicale theologen’. Een aantal van hen 
schreef onlangs het boekje ‘Onzeker weten’. Voor 
hen is belangrijk dat er radicaal anders tegen God en 
geloven wordt aangekeken. Anders dan gangbaar. En 
dat vraagt dus ook om een andere kerk, en andere 
liturgie. Met andere woorden: De brand erin!  

Donut 
Een kerngedachte? Deze: ‘we hoeven niet te streven 
naar meer, beter, hoger en deugdzamer. Het hoort bij het 
mens-zijn om te falen, om van onszelf niks te begrijpen, 
om ons gefrustreerd te voelen en alleen. Waar we dat 
omhelzen, hebben we de kans om de God van Jezus 
tegen te komen.’ Hierin volgen ze de hedendaagse 
filosoof Zizek, die de mens omschrijft als een donut: er zit 
een gat in dat je niet moet willen vullen. Het hoort bij het 
mens-zijn. Onze verlorenheid zit ‘m niet in onze leegtes, 
maar in het altijd maar willen vullen en opheffen van de 
leegte. 
 
Van God los? 
De schrijvers beginnen hun boek met de grote 19e 
eeuwse critici van het geloof. Zo behandelen ze, zij het 
kort, Marx, Freud en Nietzsche. Allemaal denkers die een 
fikse en, zeker in hun tijd, terechte kritiek op het geloof 
uitten. Geloven zou mensen dom houden, passief maken 
en de echte vragen uit de weg gaan. Maar, zeggen de 
schrijvers, het afscheid dat mensen van God hebben 
genomen, heeft alleen maar ruimte gemaakt voor andere 
‘goden’. Door onze zoektocht naar geluk (het vullen van 
de donut) buiten we de aarde uit, doen we de ander 
tekort, en gaan we voorbij aan wat de vindplaats van God 
zou kunnen zijn: namelijk waar de armoede gedeeld 
wordt. Ook die van ons geloven en weten. 
 
Kerk 
De kerk zou dan ook een plek van ongeloof moeten zijn. 
Ongeloof in de antwoorden die de samenleving geeft op 
de zoektocht naar geluk: die door ons systeem als ‘te 
koop’ en daarmee als ‘bereikbaar’ wordt voorgehouden. 
Het zou een plek van niet-weten moeten zijn, van de 
twijfelaars en zoekers. Daarmee is het per definitie een 
plek van experimenteren. Van ‘doen’ ook, want al doende 
geven we uiting aan wat er in ons leeft. Dat is belangrijker 
dan de vraag of het ook slaagt. De schrijvers maken dan 
ook alle drie deel uit van nieuwe kerkvormen waar druk 
geëxperimenteerd wordt. 

God gebeurt 
We kunnen ons van God geen beeld vormen. Dat is ook 
niet de bedoeling. In die zin is het de vraag of God wel 
bestaat (zoals dingen ‘bestaan’).  Maar God is vooral 
degene die  ‘gebeurt’ en die ons en onze systemen 
verstoort. En dus ook de 
kerk en ons geloven. En dat 
is goed, want waar 
systemen ontstaan (of dat 
nu in de kerk is of in de 
samenleving of in ons hoofd) 
daar raken vroeg of laat 
mensen, en vooral de 
kwetsbaren, in de knel. De 
schrijvers volgen hier de 
amerikaanse denker John 
Caputo. Deze geeftr als 
voorbeeld de verhouding 
tussen ‘wetten’ (systemen) 
en ‘gerechtigheid’ 
(gebeurtenis). We weten, 
zegt hij, niet precies wat 
gerechtigheid is, dat 
verandert ook met tijd en plaats, maar we geloven er wel 
in, en tegelijk ervaren we geregeld dat ‘wetten’ die als 
rechtvaardig bedoeld zijn, dat niet langer zijn. Zo, zeggen 
deze radicale theologen, is het ook met God. Als God 
zich voordoet, doet hij dat in de breuken van het bestaan 
en het bestaande en breekt onze systemen af. God 
maakt ons dus kwetsbaar. Of nee, toont dat we wezenlijk 
kwetsbaar zijn. En alleen daar, in het delen daarvan, kan 
de liefde floreren. Vandaar: die brand erin. 
 
Ad Wijlhuizen 

Samen lezen 
 
Onzeker weten, een 
inleiding in de radicale 
theologie. Rikko 
Voorberg, Gerko 
Tempelman en Bram 
Kalkman. 
KokBoekencentrum 
2022. 
 
Het ligt in de bedoeling 
om dit boekje komend 
najaar te gaan lezen met 
een groep.  
Op donderdagavond:  
27 oktober,  
3 en 17 november  
en 1 december. 
Interesse?  
Laat het ons weten:  
predikanten@3ranken.nl 
 
En voor wie nog wat meer wil weten over deze vorm van 
radicale theologie: https://www.platformthomas.org 
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 Verschillende gezegden waarin vuur voorkomt. 

Heeft u een vuurtje voor mij? 
We zeiden het vroeger toen roken nog heel gewoon en 
gebruikelijk was. Je kon dan zomaar opeens op straat of 
in de trein aangesproken worden door een jou 
onbekende persoon: heeft u een vuurtje voor mij? Je gaf 
deze wildvreemde dan een vuurtje door een lucifer langs 
de zijkant van het doosje te strijken of hem een 
vlammetje van je aansteker aan te bieden. Dank u wel, 
zei de ontvanger en nam een flinke trek van zijn 
inmiddels brandende sigaret. Misschien wordt ons ook nu 
nog wel om een vuurtje gevraagd door zomaar iemand. 
Een klein vuurtje maar van liefdevolle aandacht dat 
warmte brengt in het leven van iemand die er dringend 
behoefte aan heeft.  
 
Voor iemand door het vuur gaan. 
In een artikel over The Passion werd Maria Magdalena 
beschreven als een heel krachtige figuur. Ze gaat voor 
Jezus door het vuur, zo schreef de recensent over dit 
jaarlijkse spektakelstuk. Waar zou deze uitdrukking 
vandaan komen? In een naslagwerk vond ik dat er een 
verband zou kunnen zijn met het “vuuroordeel”. Om je 
onschuld te bewijzen of je van een schanddaad te 
zuiveren, moest je door een vuur gaan. Als je dan niet 
verbrandde, was je onschuldig en was jou je schanddaad 
ten onrechte verweten. Valt hierbij misschien ook te 
denken aan Daniël en zijn drie vrienden die in de 
brandende oven werden gesmeten en niet verbrandden? 
Maar de uitdrukking zou ook heel simpel terug te leiden 
zijn tot het redden van iemand uit een brandend huis. In 
overdrachtelijke zin betekent het dan: alles maar dan ook 
echt alles voor iemand over hebben. Dat past inderdaad 
bij Maria Magdalena zoals we haar in de 
evangelieverhalen leren kennen. 
 
Je hand voor iets of iemand in het vuur steken.  
Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer je zeker weet 
dat iets echt waar is of dat je er voor honderd procent van 
overtuigd bent dat iemand helemaal te vertrouwen is. Je 
durft je hand er dan voor in het vuur te steken. Voor wie 
of wat zouden wij nog onze hand in het vuur durven 
steken? 
 
Iets gaat als een lopend vuurtje. 
Oorspronkelijk zou deze uitdrukking uit de oorlogspraktijk 
afkomstig zijn. Een mijn bracht men tot ontploffing door 
over een afstand kruit op de grond te strooien zodat 
degene die het kruit ontstak ver genoeg van de mijn 
verwijderd was. Op het eind stak men het kruit in brand 
en als een lopend vuurtje ging de brand vervolgens over 
de grond en ontstak tenslotte de mijn. Op het 

Pinksterfeest verdeelde het vuur van de Heilige Geest 
zich over de hoofden van de volgelingen van Jezus. Zij 
raakten vol vurige geestdrift. Dit wonderlijke gebeuren zal 
zich die dag zeker als een lopend vuurtje door Jeruzalem 
verspreid hebben.  
 
Meerdere ijzers in het vuur hebben 
Als een bepaald plan mislukt, maar je hebt nog meerdere 
opties lopen dan kan je bij voorbeeld zeggen dat je nog 
verschillende “ijzers in het vuur” hebt. Deze uitdrukking 
verwijst naar het oude ambacht van de smid, die vaak 
meerdere ijzers tegelijk onder handen had. Waar vind je 
nu nog een smidse, waar het ijzer gesmeed wordt als het 
heet is of waar de paarden beslagen worden?  Misschien 
alleen nog in een openluchtmuseum waar oude 
ambachten worden uitgevoerd ter lering ende vermaak 
van toeristen en kinderen op schoolreisje. Zelf herinner ik 
me nog een smederij dicht bij de lagere school waarop ik 

zat. Als we er langs liepen en even om de hoek naar 
binnen keken, vonden we dat altijd best spannend. Wat 
daar binnen in de altijd wat donkere ruimte gebeurde, 
was zo geheimzinnig. Je zag een loeiend vuur en 
gloeiend ijzer, vonken die in het rond spatten, schaduwen 
van mensen en je hoorde steeds maar de slag van de 
hamer op het ijzer. 
  
Het vuur uit je sloffen lopen. 
Je ergens veel moeite voor geven. Waarschijnlijk 
oorspronkelijk gezegd van een paard dat in galop door de 
aanraking van zijn hoeven (zijn sloffen) de vonken uit de 
straatstenen doet spatten. Je ziet het zo voor je. Maar 
hoe je vuur uit je sloffen of pantoffels kunt lopen, dan 
moet je je wel uitzonderlijk druk maken. Er is een tijd 
geweest dat onze toenmalige Immanuëlparochie jaarlijks 
de slof uitreikte aan een vrijwilliger die zich in dat jaar 
bovenmatig voor de parochie had uitgeslo(o)fd. 
Misschien een ideetje om dat gebruik in onze 
geloofsgemeenschap weer in te voeren? Maar ja hoe 
bepaal je wie in het vrijwilligerswerk de grootste 
slofpotentie heeft? Beter is het om ons allemaal in onze 
geloofsgemeenschap naar eigen kunnen en vermogen zo 
in te zetten voor elkaar dat we allemaal die slof 
verdienen. Wat zal dat een vuurwerk geven! 
 
Hans Hulst  
die nu dan wel grijs is  
maar vroeger vanwege zijn rode haar  
wel eens voor “vuurtoren” werd uitgescholden. 



In plaats van 
het spektakel, 
het circus 
van de vuurspuwer, 
ontstoken aan... 
 
In plaats van 
de loeiende sirenes, 
de hoog oplaaiende  
vlammen, 
van een bosbrand, 
aangestoken door… 
 
Geef mij maar 
dat kleine vlammetje, 
van een kaarsje, 
opgestoken voor... 
 
Gert Jan Luiten 
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 Het vuurtje brandt! 

Hoera! 
Eindelijk kan pioniersplek De Vuurplaats weer ‘gewoon’ 
activiteiten organiseren. Er ging een flinke corona-streep 
door onze plannen: community-vorming voor mensen tot 
45 jaar, die iets met geloof hebben, maar zich niet of 
minder thuis voelen bij het aanbod van kerken. In corona-
tijd is ons vuurtje van inspiratie niet gedoofd, maar juist 
versterkt en verdiept. Wat we geleerd hebben, kan ook 
de ‘gewone’ kerk verder helpen. Dat merkten we in 
constructieve gesprekken met JWO, Pastoraat A en de 
kerkenraad over kerk zijn in de toekomst. Hieronder wat 
leerpunten op een rijtje. 
 
Een heldere visie en planning 
Onder leiding van Mark Braam hebben we in diverse 
sessies geleerd goed planmatig te werken en onze visie 
in één zin samen te vatten: “De Vuurplaats schept ruimte 
voor verbondenheid en inspiratie rondom geloven, om zin 
en betekenis te ervaren.” Wat we doen toetsen we hier 
aan. Dat houdt ons scherp.  
 
Doen wat bij je past 
Van het oorspronkelijke team van zes mensen zijn er vijf 
over: Elbert, Rutger, Nicolet, Mariska en Gertrudeke. Van 

Susan van de Hel hebben we na drie jaar afscheid 
genomen. David en Henrieke zijn er voor in de plaats 
gekomen. We doen zoveel mogelijk datgene waar we zelf 
ook energie van krijgen. En we hebben steun van andere 
vrijwilligers. 
 
Leren ondernemen 
Daarnaast worden we ondersteund door Barend Luiten 
en Jeroen Venus die vanuit hun professionaliteit ons 
helpen groeien in zichtbaarheid (advertenties) en 
ondernemerschap. De landelijke PKN, het plaatselijke 
missionair fonds en De Drie Ranken hebben vertrouwen 
in onze ontwikkeling en steunen ons de komende drie 
jaar.  
 
Verbinding door samen eten 
Samen eten is een succes. Maandelijks eten we samen 
op de eerste woensdagavond van de maand. De laatste 
keer waren we met 18 mensen. Ook bij de viering voor 
peuters en kleuters met hun ouders, Het Kleine Vuur, is 
de lunch vaste prik. Er is al een heuse Vuurplaats-soep-
traditie. Verder is er wekelijks verstilling rond Het Open 
Vuur. We hebben een creatieve opzet voor een 
geloofsgesprek ontwikkeld en zijn er drie podcastseries 
gemaakt. Ook die smaken naar meer. In juni is er 
kloosterweekend gepland.  
Kortom: het vlammetje van De Vuurplaats brandt volop. 
Echt Pinksteren! 
 
Nieuwsbrief en flyers 
Op de hoogte blijven van wat we doen? Zie onze website: 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl of abonneer je op onze 
digitale nieuwsbrief. Zo krijg je maandelijks in één 
oogopslag de activiteiten van de komende maand. Mail of 
app Gertrudeke, via  hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl 
of 06-53207778. In de kerk liggen onze kleurrijke flyers. 
Neem ze gerust mee of geef ze door. 
 
Op een rijtje:  
zonder andere vermelding in De Drie Ranken:  
1 juni om 18 uur samen eten; dan van 19.30-20.00 uur 
Het Open Vuur (wekelijks tot de zomervakantie) 
5 juni om 11.30 uur: Pinkster Klein Vuur voor peuters en 
kleuters en hun ouders. 
17-19 juni Kloosterweekend in Nieuw-Sion, Diepenveen. 

Meer aandacht voor de leeftijdscategorie 20 t/m 45 jaar 
 
Vanuit De Drie Ranken is een aantal mensen opgestaan omdat zij meer 
tijd en aandacht willen besteden aan mensen tussen de 20 en 45 jaar. Dit 
omdat zij het jammer vinden dat er weinig activiteiten zijn voor deze 
specifieke doelgroep. Om die reden is er een pastorale groep in het leven 
geroepen die dit wil gaan organiseren. Zij zullen activiteiten verzinnen waar 
het geloof en het leven centraal staat, maar zeker ook gezellige avonden 
organiseren. 
 
Hoe en in welke vorm deze activiteiten zullen gaan plaatsvinden staat 
vooralsnog niet vast, maar daar gaat de komende tijd over nagedacht 
worden. Wel willen ze jou alvast uitnodigen voor een gezellige borrelavond 
in De Drie Ranken. Op 17 juni van 20.00 uur tot einde gezelligheid is 
iedereen tussen de 20 en 45 jaar van harte welkom om elkaar te 
ontmoeten en gezellig met elkaar te praten. Vooraf aanmelden is gewenst, 
dat kan via  rosannehofman@3ranken.nl of door haar een appje te 
sturen op   06-28873665 
 
Benieuwd naar wie er nog meer deelnemen aan deze groep? Scan de QR-code hierboven en kom erachter.  
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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.  
 
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 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. 
Zeven 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.  
 

Kom in balans  
Een dag met tijd voor jezelf, 
om rust, inspiratie en energie 
op te doen. Za 10 sep, inloop 
vanaf 9.45 – tot ongeveer 
15.30 uur. Gun jezelf een 
dag waarin je kunt bijtanken. 
 
De Verwondering ontwikkelt 
voor deze dag een 
programma met een verhaal en bijpassende activiteiten 
waarin jij centraal staat. 
Voor wie: vrouwen van alle leeftijden  
Door wie: Mariska Litjes en Els Lagerweij 
Kosten: € 30,- tot € 35,- per persoon, naar draagkracht  

(inclusief lunch; diëten graag doorgeven bij 
aanmelding) 

Site www.verwondering-apeldoorn.nl 
Info en opgave: je kunt je hiervoor alvast opgeven bij   
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  
 

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 de 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.  
 

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 

Activiteitenkalender  
Mei 

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 
Pinksteren 

Juni 

9-Jun Do 19.30 Sacrale dans - Meditatie in beweging 

September 

10-Sep Za 9.45 Balansdag voor vrouwen 

15-Sep Do 19.30 Sacrale dans - Meditatie in beweging 
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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. 
 
De laatste bijeenkomst is op di 24 mei, 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 

 
Sacrale dans - Meditatie in beweging 

Door Els Lagerweij, do 09 jun 
en do 15 sep. 
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  
 

Activiteitenkalender  

 
 
 

 

 
 

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 

Samen Eten 
 In  de zomerperiode zijn veel gezinnen op vakantie, 
maar niet de koks van het Samen Eten. Gaat u niet op 
vakantie? Kom dan op 27 juli naar de Afternoon Tea! 
 
Afternoon Tea 
Elke zomer organiseert het team van Samen Eten in De 
Huiskamer van De Drie Ranken een feestelijke Afternoon 
Tea met zoete en hartige hapjes; het is inmiddels een 
echte traditie geworden. Dit jaar doen we dat op 
woensdag 27 juli. We gebruiken hiervoor een speciaal 
servies dat door de jaren heen is verzameld. Tijdens deze 
Afternoon Tea houden we vaak een quiz, waarbij de 
gasten fanatiek meedoen.  
 
Komt u ook? 
We nodigen u van harte uit om langs te komen. Het is een 
leuke en ongedwongen manier om kennis te maken met 
Samen Eten. We vragen hiervoor een bijdrage van € 8,-. 
Ook is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt, dat 
kan op maandagmiddag 18 juli vanaf 13.00 uur bij Hilly 
Veenstra via tel.: 055-542 05 07. Op 27 juli bent u welkom 
vanaf 15.00 uur en we sluiten af rond 17.30 uur.  

 
Data nieuwe seizoen 
De data voor Samen Eten 
in het nieuwe seizoen 
2022-2023 publiceren we 
in de Drieklank van 
september. 
 
Jennie Schut 

mailto:vonc@3ranken.nl
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 Knoppen 

Het is mei en er zijn in het mooie voorjaar al vele knoppen ontloken. 
Wonderlijk hoe elk jaar weer na de winter de natuur ontwaakt . Als 
laatste van de inheemse bomen vertonen de eiken hun bladeren en ook 
de eikenbloesem is uit de knop gekomen. 
 
Ik denk weer even terug aan die bijzondere veertigdagentijd, met elke zondag 
een overweging over de scheppingsdagen uit Genesis 1. Op derde dag gaat 
het over water, land en bomen. Ik citeer Ds. Cees Huisman uit zijn 
overweging van toen. ‘Als we Genesis 1 beschouwen als een opera of een 
toneelstuk dan kun je de dagen 1 en 2 als een ouverture beschouwen, maar 
op dag 3 worden de essentiële stukken uit de kast gehaald en neergezet. De 
grote choreograaf maakt nu echt meters, als Hij de aarde tevoorschijn roept 
en de oceanen en zeeën hun plaats wijst en wanneer de aarde bezaaid wordt 
met bomen, kruiden en planten. De aarde, het water en het groen – alles 
werkt als een prachtige eenheid samen. Het wordt neergezet als een decor, 
waarop de mens zal verschijnen op dag 6. En hij kan er op leven en er van 
leven. Hoe mooi is dat! Hoe mooi is dat bedacht. Tov, zo klinkt het dag na 
dag. Hartstikke tov! Maar nu zit er toch ook een addertje onder het gras, want 
het decor is niet in zijn eigen waarde gelaten.‘ Aldus Ds. Cees Huisman in 
zijn overweging. 
 
Naar de knoppen 
We weten inmiddels best wat er allemaal mis 
gaat met moeder aarde, die mooie 
schepping. De biodiversiteit gaat heel erg 
achteruit. Kijk eens naar dit beeld, 
overgenomen uit Trouw. Dit bevestigt het 
groot Duits internationaal erkend onderzoek , 
dat 75% van de insecten in 27 jaar 
dramatisch is verdwenen. De achteruitgang 
van de insecten is maar een aspect. 
 
‘Zet ook de knop om’ 
Zo begon een grote voorlichtingscampagne 
van de rijksoverheid, die in alle overheidsgebouwen de thermostaat terug 
schroeft naar 19 graden. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd daar aan 
mee te doen. Niet zo moeilijk. Zeker nu niet, als het lekker weer is en we 
minder stoken. Als ik uit mijn lekkere warme nestje kom ’s morgens vroeg, 
kan ik best een tijd wachten met de verwarming aan te schakelen, zeker als 
wij begin van de dag in beweging zijn in huis. De knoppen van de CV-ketel 
zijn zuiniger in te stellen. 
 
Er zijn meer knoppen om te zetten. Uiteraard zijn ledlampen vanzelfsprekend 
tegenwoordig. Maar besparen op elektriciteit kan behalve door ledlampen te 
gebruiken ook door sluipverbruik te voorkomen. Apparaten op stand-by laten 
staan kost stroom: lekstroom. Hiermee kun je op jaarbasis je energierekening 
wel met ruim 100 euro verlagen. Misschien heb je het 40 dagen filmpje 
daarover van Fred van Dommelen gezien of ben je onlangs bij de demo 
daarover geweest. Niet alleen stroom besparen, maar ook geld dus! 
 
Gaat dat nou al die insecten redden? Nee dus, het is maar een aspect, maar 
het kan bijdragen aan duurzaamheid. Het kan een piezeltje (Zeeuws voor 
klein beetje) uitmaken. Waar het om gaat is dat we onze leefstijl gaan 
aanpassen. Omdenken dus. Moeilijk? Zeker! Je kent vast wel het liedje ‘Laat 
me mijn eigen gang maar gaan, ik heb het altijd zo gedaan’. Maar veranderen 
voor ons mensen is nodig nu het 1 minuut voor 12 is voor het klimaat. De 
klimaatcrisis is immers veroorzaakt door de mens! Veranderen kan je niet 
alleen. Met allen kunnen we veel. Heb je tips, vragen hoe of wat, laat het ons 
weten. Doe mee! 
 
Een laatste citaat uit de overweging: ‘De schepping zucht, inderdaad, - 
Paulus, dat heb je goed opgemerkt – maar ook: zij is in barensnood. En dat 
geeft hoop en inspiratie om ook zelf als vroedvrouw of vroedman helpend, 
sturend en verlossend bezig te zijn.’ 
 

Groene groet,  
Werkgroep duurzaamheid    duurzaamheid@3ranken.nl  

Metamorfoses 
 

Jullie mensen hebben het wel eens 
moeilijk hoorde ik. Ben je nou een 
jongetje of een meisje. Of denk je een 
meisje te zijn en wil je toch liever… Of 
welk geslacht bemin je eigenlijk ? 
Bij ons dieren maken we daar 
helemaal geen punt van. Wat dacht je 
van de clownsvis. Nee hoor, voor 
zover ik weet had deze zich niet 
aangemeld voor de clownsworkshop 
onlangs. Deze vis is wel een 
bijzondere. Ze worden allen geboren 
als jongetje. Als ze volwassen zijn 
wordt het een dominant mannetje en 
krijgt (verovert) een partner. Als zijn 
vrouwtje sterft verandert hijzelf in een 
vrouwtje, zodat de voortplanting 
verder gaat. Echt waar! 
 
Ik heb ook een verandering 
ondergaan zoals je ziet. Na de eerste 
donkere dagen in mei, nog net Rups , 
opgesloten als pop, kwam ik precies 
op 5 mei terug als Oranjetip. Ik voel 
me echt bevrijd! 
 
Even over duurzaamheid. Geen 
verboden dit keer, zoals te hard rijden 
of vlees eten. Geboden dan: ‘Dit 
gebied ik u, dat u ook ons als dieren 
liefhebt. Vandaag geef ik u wat tips 
daarvoor, zodat ik op weg kan naar 
het nectarwalhallah. Want u weet dat 
ik gratis kan tanken en zonder accijns 
bij de bloemetjes met nectar. Wat zijn 
nou bij- vriendelijke en dus vlinder-
vriendelijke planten in je tuin? Het zijn 
er vele. Kant en klare planten 
bevatten vaak gifstoffen, die zich dan 
weer ophopen in dat kleine bijenlijfje. 
Exit bij en vlinder!! Het beste is goed, 
gifvrij zaadmengsel nemen en dat 
zaaien uiteraard. Een kanjer is 
Phaceliazaad. 
 
Ik wens jullie mensen een mooie 
zoemende zomer. Ik vrees dat je me 
niet meer ziet in een volgende 
Drieklank, maar mijn leven houdt niet 
op, hoe dan ook.  
 
Uw tipgever oranje 
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 Veni Creator Spiritus: inspiratiebron tot op de dag van vandaag  

Het Veni Creator Spiritus is een kerkelijke 
pinksterhymne, die vooral in de Katholieke Kerk bij 
bijzondere gelegenheden ten gehore wordt gebracht. 
 
De tekst in het Latijn luidt: 
Veni, creator Spiritus mentes tuorum visita, imple 
superna gratia, quae tu creasti pectora. 
Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, 
ignis, caritas et spiritalis unction. 
Tu septiformis munere, digitus paternae dexterae, tu rite 
promissum Patris sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, te 
utriusque Spiritum credamus omni tempore. 
Deo Patri sit gloria, et Filio qui a mortuis Surrexit, ac 
Paraclito, in saeculorum saecula. 
Amen. 
 
Als kind heb ik dit lied – zonder te begrijpen waar het 
over ging – vaak gezongen; er gaat een bepaalde rust 
van uit en de cadans is heel prettig voor het gehoor. 
Op Youtube zijn een heleboel opnames te vinden. Ik 
persoonlijk vind deze erg mooi:  
https://www.youtube.com/watch?v=HEKuxUOPzk8 
 

De Heilige Geest daalt neer op de Maagd Maria en 
de apostelen op de dag van Pinksteren: Miniatuur 
uit Très Riches Heures du Duc de Berry 
 

De Nederlandse vertaling door J.W. Schulte Nordholt in 
het Compendium van de Catechismus van de Katholieke 
Kerk, die zingbaar en berijmd is, luidt: 
 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons 
uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse 
barmhartigheid. 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons 
doordringt. 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten 
zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang 
aan. 
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van 
liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij 
het geeft. 
Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer 
voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons 
leven schaadt. 
Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge 
troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan. 
[Aan God de Vader zij de eer en aan de opgestane Heer 
en aan de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot 
eeuwigheid.] 
Amen. 
 
De Latijnse tekst is vermoedelijk van de Frankische 
benedictijner monnik Hrabanus Maurus (9e eeuw) en 
wordt meestal in het gregoriaans gezongen, hoewel hij 
ook als inspiratiebron diende voor andere componisten, 
zoals in het eerste deel van de Achtste Symfonie van 
Gustav Mahler, de orgelcompositie Prélude, Adagio et 
Choral varié sur le thème du Veni creator spiritus van 
Maurice Duruflé of in het lied Kom, jij beloofde, op muziek 
van Antoine Oomen en tekst van Huub Oosterhuis.   
 
Binnen de Katholieke Kerk wordt de hymne onder andere 
vertolkt bij wijdingen van diakens, priesters en 
bisschoppen. Ook wordt het Veni Creator gezongen als 
de kardinalen de Sixtijnse Kapel betreden voor een 
conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. 
 
Willem Olierook 
[bronnen: Wikipedia en kro-ncrv.nl] 
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 SPELEN MET VUUR 

Omdat een gepland artikel helaas niet door kon gaan, 
moest ik op korte termijn iets anders bedenken. Op een 
Belgische spellenwebsite vond ik “Spelen met vuur”. 
Misschien iets voor de Pinksterdagen met familie en/of 
vrienden? 
 
Vuur. De mens is er al duizenden jaren door 
gefascineerd. Onze voorouders, de oermensen, 
hebben het zelfs leren beheersen. Maar hoeveel 
‘oermens’ zit er nog in jou en hoe goed kan jij 
overweg met vuur? In dit spel testen we het uit en 
maken we een vuurtje met verschillende materialen. 
 
Spelvoorbereiding 
Zet al het materiaal klaar op het plein of veld. Span 
vervolgens een touw tussen twee stoelen of palen, 
ongeveer 1 meter boven de grond. Zet ook enkele 
emmers gevuld met water klaar. Die dienen voor de 
veiligheid, want je speelt met vuur. 
 
Speluitleg 
Op het terrein staan twee stoelen of palen met 
daartussen een touw gespannen. Dat touwtje moet aan 
het einde van de activiteit doorgebrand worden. Je leden 
worden ingedeeld in twee groepen. Ze kunnen aan de 
hand van verschillende opdrachten materiaal verzamelen 
waarmee ze een vlam kunnen maken. Enkele 
voorwerpen helpen al wat beter bij het maken van vuur 
dan de andere. Na elk spel mag de winnende groep eerst 
materiaal kiezen. De verliezers krijgen de overschot. Een 
half uur voor het einde van de activiteit mag er een 
poging ondernomen worden om het touwtje door te 
branden. 
 
Rode draad 
Doorheen het spel is er ook een rode draad. Als de 
leiding driemaal op een fluitje blaast, dan moeten alle 
leden zo snel mogelijk onder het gespannen touw 
kruipen. Het team van de laatste persoon die onder het 
touw kruipt moet iets van het gewonnen materiaal terug 
afgeven. 
 
 

Groepsindeling 
Vuur gaat alle kanten op! Bij deze groepsindeling zullen 
ook de leden alle kanten op gaan. 
Er is een lijn getekend. De leden staan op de lijn. Ze 
draaien allemaal rond hun as met een vinger op de 
grond. Op een afgesproken signaal stoppen ze met 
draaien. De deelnemers die links van de lijn 'vallen', 
vormen een groep. De deelnemers die 'rechts' van de lijn 
'vallen', vormen ook een groep. 
 
Opdrachten 
Als de groepen verdeeld zijn, begin je aan de opdrachten. 
Na elke opdracht mag het winnende team een voorwerp 
kiezen. Het verliezende team krijgt het andere voorwerp. 
Het gaat voor dit artikel gaat het te ver om alle 
opdrachten te vermelden. 
Mocht je het spel willen spelen, dan kun je op de website 
de opdrachten vinden en wat je ermee kunt winnen. 
In plaats van de quiz waarvan de vragen nogal op Belgen 
is gericht, heb ik een speciale De Drie Rankenquiz 
samengesteld, die je bij mij op kunt vragen. 
 
Speleinde 
Na de opdrachten mogen de twee teams een vuurtje 
maken onder het touw. Het team waarbij het touw als 
eerst doorbrandt, wint. 
 
Variant 
Verzamel ingrediënten om pannenkoeken te maken in 
plaats van materialen om een vuurtje te maken. De 
leiding maakt op voorhand een vuur. Welk team kan met 
zijn ingrediënten de lekkerste pannenkoeken maken? De 
leiding proeft en jureert! 
 
MATERIAAL 
Box of radio, vuurschaal, 1 aanmaakblokje per persoon, 
lucifers, hout, aansteker, stro, krantenpapier, karton, pen 
en papier, affiches, 2 tennisrackets, 2 bekers van 
dezelfde grootte, 2 emmers met water (+ 2 voor in geval 
van nood), 2 lege emmers, 5 kegels, 1 lang touw dat kan 
worden doorgebrand, 10 theelichtjes, 10 opvulbare 
spuitjes, touwtrektouw. 
 

 
LEEFTIJD 
14 tot 99 jaar 
AANTAL SPELERS 
8 tot 40 spelers 
DUUR 
120 minuten 
TERREIN 
plein of veld 
SOORT 
opdrachten 
INTENSITEIT 
matig 
 
[bron: spelensite.be] 
Willem Olierook 
 



 Drieklank: 15 

 

 Hoog laait het vuur. 

Als je op scouting gezeten hebt, is dit lied een bron van 
herkenning. Bij scouting komt al snel de associatie op 
met kampvuur en spelen met vuur. Hanneke de Jong is al 
jaren betrokken bij Scouting, ze werkt graag mee om 
scouting meer in beeld te brengen. Zelf is ze al jaren lid 
en heeft veel speltakken van binnenuit meegemaakt.  Ze 
heeft leiding gegeven en nu is ze er wat meer op afstand 
nog steeds bij betrokken. 
 
Hanneke heeft maar een klein zetje nodig om enthousiast 
over scouting te vertellen, ze heeft er zichtbaar plezier in. 
Spelen met Vuur, welk kind wil dit nu niet. Voor veel 
kinderen is het erg aantrekkelijk om buiten het zicht van 
ouders op een georganiseerde manier met vuur te 
spelen. Op het eerste gezicht  lijkt het niet meer dan een 
vuurtje. Je moet voorbereidingen treffen. Zorgen voor een 
veilige plek, en als het uit de hand dreigt te lopen water 
bij de hand. Hout om op te stoken. Vuur dat je kan 
verwarmen maar als je te gretig bent ook een brandblaar 
kan opleveren. Je wordt uitgedaagd om het niet alleen te 
doen, samen vuur maken is veel leuker. Door hout aan te 
dragen en op latere leeftijd met een bijl hout te kloven 
lever jij een aandeel om het vuur tot en succes te maken. 
En als je het niet samen doet dan wordt het niets. 
Ongemerkt zijn de elementen van de latere samenleving 
al aanwezig, daar zal je het ook met elkaar en in 
harmonie moeten doen. 
  
Scouting is voor veel kinderen een ideale uitlaatklep. Bij 
een opkomst is er een opening en sluiting. Er wordt 
volgens bepaalde methodiek aan opdrachtjes gewerkt, 
daar tussendoor is er voor de jongsten tijd om te spelen 
en om de boog te ontspannen. Het is een mooie 
tegenhanger voor kinderen die zich niet zo aangetrokken 
voelen door sport, met daarbij vaak een competitief en 
prestatie-element. Je hoeft er als kind -wel als leiding- 
niets voor te bereiden. Voor een buitenstaander lijkt het 

dat er maar wat aan geklooid wordt, eerder zou het 
georganiseerde chaos genoemd kunnen worden. Als je 
beter kijkt zie je waar het om draait. De verschillende 
leeftijden worden elk op hun eigen wijze benaderd en 
krijgen een aanbod dat aansluit bij hun leefwereld. Een 
tijd in gemengde jongens-meisjes groepen en een tijd in 
specifieke jongens meiden groepen. Zo wordt  bij de 
welpen de leefwereld van dieren bewust gebruikt om te 
kaderen en de fantasie te prikkelen. Van jong naar ouder, 
van aan de hand meegenomen worden, via zelfstandig-
heid die groter wordt, naar participatie en steeds meer op 
eigen benen gaan staan. Hoe ouder en beter in staat krijg 
je ook meer verantwoordelijkheden en uitdagingen die 
daar bij passen.  
 
Lekker buiten in de natuur, het jaarlijkse kamp en 
kampvuur is voor velen het hoogtepunt van scouting. Een 
week aangewezen op elkaar en de natuur. Buiten koken , 
zorgen voor je eigen maaltijd. Het deels afscheid nemen 
van je mobieltje is minder moeilijk dan gedacht, een 
uurtje per dag contact met de buitenwereld is dan 
afdoende. Een mooie leerschool in omgaan met  
beperkte (?) omstandigheden. De beperkingen die Covid 
met zich mee bracht heeft bijna twee jaar gezorgd voor 
géén fysieke opkomst, het alternatief spel en contact via 
zoom op afstand hebben de onderlinge band in stand 
gehouden. Maar helaas geen zomerkamp. 
 
Spelen met vuur; één element van scouting: er is veel 
meer. Hoog laait het vuur. Het lied wordt eind april bij het 
jaarlijkse St. Joris feest uit volle borst meegezongen. Met 
zijn allen rond het vuur!!  
 
Hans Hase 
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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 10.00 uur. 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): Er wordt naar gestreefd om 
in juli 2023 weer een taizereis voor jongeren te 
plannen. Nadere informatie:  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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 Drieklank: 18 

 

 

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 
 
5 juni, Pinksteren 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Viering voor jong en oud 
vanaf ca. 6 jaar. Maaltijd van de Heer, mmv Pur Sang.  
11.00 uur, Het Kleine Vuur, meespeelviering voor 
peuters, kleuters en hun ouders. 
 
12 juni 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 
 
19 juni 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Bediening Heilige doop 
 
26 juni 
10.00 uur, mevr. R. Hofman en RK voorganger, Het 
LichtSchip,  (= Open Kring Viering + LichtBoot, kinderkerk 
voor de basisschoolleeftijd) 
 
3 juli 
10.00 uur, dhr. C. Bulens 
 
10 juli 
10.00 uur, ds. C. Huisman 
 
17 juli 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
24 juli 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
31 juli 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer 
 
7 augustus 
10.00 uur, ds. M. Sloots, Zaandijk 
 
14 augustus 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
21 augustus 
10.00 uur, ds. G.A.J. van der Maas 
 
28 augustus 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke 
 
4 september 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
11 september 
10.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, bevestiging  en afscheid 
ambtsdragers en medewerkers 
 
 

Kerkdiensten in de Woon- en Zorgcentra in 
De Maten 
 
Zowel in  Heemhof als op Schuylenburg beginnen om de 
diensten om 10.30 uur.  
 
Heemhof 
Beatrijsgaarde 5 
15 mei, mw. M. Bossenbroek-Baller, mmv 
Taizézanggroep 
22 mei, mw. M. Kuiper 
29 mei, Pastor H.de Jong, RK dienst  
5 juni, Pinksteren, mevr. C. Lindner   
12 juni, mw. M. Bossenbroek-Baller 
19 juni, dhr. R. Upperman 
26 juni, pastor W. Achtereekte, RK dienst 
3 juli, mevr. M. Bussel 
10 juli, dhr. R. Bloemendal  
17 juli, mw. M. Bossenbroek-Baller 
24 juli, pastor Geerten Groenland, RK dienst 
31 juli, mevr. C. Lindner 
7 augustus, mevr. M. Hoekstra  
14 augustus, dhr. H. Ekenhorst  
21 augustus, mw. M. Bossenbroek-Baller 
28 augustus, Pastor Rita Vermeltfoort, RK dienst 
4 september, mevr. C. Lindner 
11 september, mevr. M. Kuiper 
 
Groot Schuylenburg - Vierhuis 
De Groene Voorwaarts 61 
15 mei, dhr. Arjan van Hees 
5 juni,  ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
19 juni, dhr. G.J. de Graaf 
3 juli, mevr. Hetty de Reus 
17 juli, ds. Bert Fockens 
7 augustus, mevr. Hetty de Reus 
21 augustus, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
4 september, dhr. Arjan van Hees 
 

Vieringen van 22 mei t/m 11 september 2022  

• De viering wordt rechtstreeks uitgezonden via www.3ranken.nl.  

• Er is elke week kinderdienst of Lichtboot en oppasdienst.  






