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1. Geschiedenis en de dag van vandaag 

De Protestante Wijkgemeente De Maten, genaamd de Geloofsgemeenschap De Drie 

Ranken, is ontstaan uit een Rooms-Katholiek deel (Emmaüsparochie), een Nederlands 
Hervormd deel en een Gereformeerd deel. Vandaar ook de benaming van het 

gezamenlijke kerkgebouw De Drie Ranken.  

In 2015 heeft de parochie zich uit kostenoverwegingen terug moeten trekken uit De Drie 
Ranken. Sindsdien verwijzen de drie ranken uit de naam van onze geloofsgemeenschap 

naar ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Zo zien we dat ook terug in de missie: 
‘Geloofsgemeenschap De Drie Ranken: Vanuit Geloof, Hoop en Liefde staan we midden in 

het leven’. 

De Drie Ranken is één van de 8 wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn.  

 
Het kerkgebouw is inmiddels totaal vernieuwd en is in september 2021 opnieuw 

geopend. De verbouwing heeft veel energie gekost, omdat de kwaliteit van de 

vernieuwbouw te wensen overliet. Nog steeds is het gebouw officieel niet overgenomen 
door de juridische eigenaar, de Protestante Gemeente Apeldoorn (PGA), waar de 

wijkgemeente deel van uit maakt. 
Doordat de verbouwing zo lang heeft geduurd en met flink wat ‘hobbels’ gepaard is 

gegaan, zijn er ook de nodige frustraties ontstaan. Er is een enorme inzet getoond door 

een bijna oneindige stroom van vrijwilligers, zonder wiens inzet het huidige prachtige 
resultaat niet mogelijk was geweest. Maar het is niet steeds gelukt om de coördinatie 

van al dat vrijwilligerswerk goed op elkaar af te stemmen. Hierdoor zijn er zo hier en 

daar ook frustraties ontstaan. De wijkkerkenraad heeft expliciet besloten, dat na de 
heropening van het gebouw de focus weer moet komen te liggen op de inhoud! 

Gemeenteopbouw, geloofsontwikkeling en gemeenschapsvorming. 
 

De wijk De Maten is een relatieve jonge wijk, die in 2022 50 jaar bestaat. De 

geloofsgemeenschap De Drie Ranken bestaat uit ongeveer 1380 adressen en 2280 leden, 
waarvan 1550 ouder zijn dan 50 jaar. 

Een aantal leden van de parochie zijn trouwe bezoekers gebleven en gastlid geworden. 
Op deze wijze blijven ze betrokken bij de geloofsgemeenschap. 

  

In 2014 is het zgn. doelgroeppastoraat ingevoerd, dat wil zeggen dat er groepen 
zijn/worden gevormd voor de onderlinge verbondenheid, zoals buurtgroepen, een 

wandel- en een schildergroep. Er zijn geen contactpersonen meer. 

De verdeling in de wijk tussen de pastores is in 2019 van een geografische indeling 
gewijzigd in een verdeling in leeftijdsopbouw. Er zijn nu 3 pastoraatsgroepen: A. voor 0-

45, B voor 46-80 en C voor gemeenteleden boven de 80 jaar. Er is een grote inbreng 
van gemeenteleden, die als pastoraal medewerkers hier hun schouders onder zetten. 

 

Leeftijdsopbouw De Drie Ranken feb 2022 

1-10 19 

11-20 191 

21-30 147 

31-40 163 

41-50 211 

51-60 287 

61-70 523 

71-80 530 

81-90 187 

91-99  21 

  

Totaal 2279 
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Tot 2020 waren er 2,3 fte’s werkzaam als pastores. In dat jaar is een van de pastores als 

diaconaal ondernemer aan de slag gegaan bij de protestantse gemeente Apeldoorn. Op 
dit moment zijn er 1,5 fte’s aan pastores en een kerkelijk jeugdwerker voor 0,44% 

werkzaam. 
 

 

2. Beschrijving organisatie 
a.  Eredienst 

Iedere zondag om 10.00u vindt er in de kerkzaal een traditionele viering plaats, m.u.v. 

elke vierde zondag van de maand, dan vindt er een zgn. Open Kring Viering plaats. 
Verderop wordt deze viering beschreven. Gemiddeld worden de vieringen door ca. 250 

leden bezocht. De vieringen hebben een oecumenisch karakter. Er is voor de kleine 
kinderen een oppasdienst en voor de kinderen van de basisschool een kinderdienst. Voor 

de zegen komen de kinderen terug in de viering. 

De aanwezigen worden welkom geheten door een ouderling en de schriftlezing wordt 
verzorgd door een lector. Bijna elke viering wordt ondersteund door solisten, zanggroep of 

koor. Gedurende corona en ook na corona worden de vieringen ook via een livestream 
uitgezonden. 

Kinderen aan het avondmaal zijn welkom, hiervoor worden een tweetal 

voorbereidingsbijeenkomsten georganiseerd. Periodiek wordt de Maaltijd van de Heer 
gevierd. 

Er vinden ook speciale vieringen plaats, zoals op Aswoensdag, vespers op donderdag, in 

de Stille Week wordt er op elke avond een viering gehouden. Op maandag, dinsdag en 
woensdag oecumenische avondgebeden en vanaf Witte Donderdag start de Paascyclus 

met o.a. een Sedermaaltijd. 
 

Op de vierde zondag vindt er een Open Kring Viering plaats. 

De viering verwijst in haar vorm naar de klassieke kerkdienst, maar heeft alleen al door 
de opstelling van de stoelen een ander karakter. Een ander opvallend punt is het 

taalgebruik, dat minder ‘klassiek’ is, en haar wat informelere karakter. 

Zo is het mogelijk om, tijdens de viering, ook iets in te brengen (al hoeft dat zeker niet). 

Er wordt in de vieringen gezongen, maar er zijn ook meer luistermomenten. 

Dit betekent dat er elke keer of door een koor of door solisten gezongen wordt. Verder 

streven we naar een diversiteit in instrumentgebruik. 

De viering richt zich op alle leeftijden, met uitzondering van de kinderen. Voor hen is er de 
LichtBoot op deze vierde zondag. Voor kinderen van de basisschool is dit een speciale 

oecumenische kinderkerk. 

Met muziek en verhalen, met spel en workshops en bidden rondom het Licht – in een 
eigen ruimte – de jeugdruimte in de bovenbouw van de kerk. 

De naam 

We maken elke keer met elkaar een reis waarop we avonturen beleven, vandaar 
een Boot: want met een boot kun je op reis gaan …  De reis is de viering, met vaste 

onderdelen, zodat het herkenbaar is voor de kinderen. Tegelijk kan de invulling steeds 
verschillen, zodat het ook weer verrassend is. 

Op onze reis is het Licht van God belangrijk.  Als we beginnen, steken we daarom een 

kaars aan als teken dat God bij ons is. Zo komen we aan de naam: de LichtBoot. 
 

b.  Catechese, vorming en toerusting 
Voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar worden er JongLeren bijeenkomsten georganiseerd. 

Bij JongLeren ontmoet je jongeren in een ontspannen sfeer waarin je wat leert over wat 

geloven inhoudt en wat het voor jezelf betekent. Of je nu van huis uit protestant, 
katholiek of …. bent, het maakt niet uit. Ook als je niet bij een kerk hoort, iedereen is 

welkom!  

Elke 1e en 3e zaterdag van de week wordt op zaterdagavond van 20.00u tot 22.00u de 
jongerensoos MUF georganiseerd.  

Er is een bar, een voetbaltafel en een poolbiljart en er zijn allerlei spelletjes. Naast het 
gewone programma is er regelmatig een speciale activiteit, zoals een gameavond, 

trampolinespringen, etc. Er wordt geen alcohol geschonken.  

http://www.3ranken.nl/lichtboot/
http://www.3ranken.nl/lichtboot/
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c. Wijkkerkenraad 

Taken 
De Wijkkerkenraad is, daar waar sprake is van toekomst bepalende  veranderingen met 

betrekking tot de geloofsgemeenschap, het besluitvormende orgaan binnen de  
wijkgemeente. 

Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan:                                                                                                                                                              

- het vaststellen op voorstel van de kleine Kerkenraad van een visiedocument en/of 
missiestatement;                                                                                                                                                                       

- het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan van de Geloofsgemeenschap De Drie 

Ranken;                                                                                                                                                            
- een wijziging van de tenaamstelling van de geloofsgemeenschap;                                                                

- het aanstellen van c.q. het verlenen van ontslag aan kerkelijk werkers;                                                                              
- een wijziging in de organisatiestructuur;                                                                                                                                                

-  het aangaan van samenwerkingsverbanden c.q. fusie;  en                                                                                         

- het wijzigen van het gebruik van het kerkgebouw.   
 

Samenstelling wijkkerkenraad 
Alle ambtsdragers van de geloofsgemeenschap. De wijkkerkenraad vergadert ongeveer 4 

x per jaar, hierbij zijn alle ambtsdragers aanwezig. 

 
d. Kleine Kerkenraad 

Taken 

De kleine Kerkenraad (kK) is namens de wijkkerkenraad verantwoordelijk voor het 
algemeen beleid, het personeelsbeleid, het financieel beheer, het beheer van het 

kerkgebouw en alle andere zaken, die de Geloofsgemeenschap De Drie Ranken aangaan. 
Hiervoor maakt de kK een beleidsplan voor de komende 2 tot 4 jaar. Dit beleidsplan 

wordt door de wijkkerkenraad goedgekeurd.  

De kK is verantwoordelijk voor het coördineren tussen de verschillende taakgroepen.  
Daarnaast is men verantwoordelijk voor de toerusting van beroepskrachten en 

vrijwilligers en voor de interne en externe communicatie en de PR.      
De kK legt verantwoording af aan de Wijkkerkenraad.   

                                                                                                               

Samenstelling kleine Kerkenraad                                                                                                                          
- twee voorzitters, die tevens voorzitters van de Wijkkerkenraad zijn;                                                                              

- twee scriba’s , die eveneens scriba zijn van de Wijkkerkenraad;                                                                         
- een predikant namens het predikantenteam;                                                                                               

-  een ambtsdrager uit de taakgroep Pastoraat;(momenteel vacature; deze vacature 

wordt nu ingevuld door de predikant uit het pastoresteam)                                                                                                                                                              
- een ambtsdrager uit de taakgroep Diaconie;                                                                                                                                                                         

- een ambtsdrager uit de taakgroep Kerkrentmeesters ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- een  ambtsdrager uit de taakgroep 
Jeugdwerkoverleg;                                                                                                                                                                                                                

De kK vergadert maandelijks m.u.v. de “de grote vakantie”.                                                                         
Alle leden van de Wijkkerkenraad ontvangen het vastgestelde verslag van de kleine 

Kerkenraadsvergaderingen.   

                                                                                                                                                   
d. Dagelijks Bestuur kleine Kerkenraad 

Taken 
Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de kleine Kerkenraad inhoudelijk 

voor, neemt besluiten die geen uitstel kunnen lijden en doet lopende zaken af.  

Het Dagelijks Bestuur verantwoordt zich in de vergadering van de kleine Kerkenraad 
over de genomen besluiten en handelingen. 

                                                                                                                                                                                      

Samenstelling 
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter(s), de scriba(e), een 

Kerkrentmeester en een lid van het Pastoresteam;                                                                                                                                                                           
Op uitnodiging van het Dagelijks Bestuur kunnen vertegenwoordigers van groepen aan 

een vergadering van het Dagelijks Bestuur of een deel ervan deelnemen. Dit geldt ook 

voor de vergaderingen van de kleine Kerkenraad. 
Het Dagelijks bestuur vergadert maandelijks m.u.v. de “grote vakantie”.   
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e. Taakgroepen   

Algemeen                                                                                                                                              
De taakgroepen: 

- vallen onder verantwoordelijkheid van de kleine Kerkenraad; 
- functioneren zoveel mogelijk als zelfsturende teams en zijn verantwoordelijk voor het    

eigen functioneren;     

- stellen zo nodig een begroting op en                                                                                                                         
- zijn verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van taakomschrijvingen en het 

invullen van vacatures van hun eigen taakgroep.                                                                                                                                                            

 
f. Taakgroep Pastoraat                                                                                                                         

Algemene taken 
De taakgroep Pastoraat is verantwoordelijk voor: 

- de zorg van het pastoraat voor de geloofsgemeenschap;  

- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en  
  Sacramenten; 

- de toerusting van de geloofsgemeenschap tot het vervullen van haar pastorale en  
  missionaire roeping; 

- en de zorg voor het pastorale contact met en tussen de leden van de  

  Geloofsgemeenschap De Drie Ranken.                                                                                                                                                           
   

Samenstelling taakgroep Pastoraat.                                                                                                                    

In de taakgroep zijn naast het bestuur werkzaam:                                                                                                                         
- pastoraal ouderlingen;                                                                                                                                   

- pastoraal medewerkers;                                                                                                                                  
- een van de pastores.    

 

Specifieke taken                                                                                                                                     
Naast de hierboven genoemde algemene taken is de taakgroep Pastoraat 

verantwoordelijk voor het doelgroepenpastoraat.  
De volgende taken zijn daar in ieder geval mee gemoeid:                                                        

- activiteiten doopteam;                                                                                                                                   

- activiteiten welkomstteam en team attenties;                                                                                         
- ouderenpastoraat, waaronder het pastoraat in zorgcentra;                                                                                                                                            

- het zorg dragen voor de uitnodiging voor de Zegenzondag en ziekenzegen;                                        
- het verzorgen van bezinningsonderwerpen in relatie tot het pastoraat;                                                 

- het ondersteunen en stimuleren van gespreksgroepen;                                                                           

- het aandragen van thema’s voor incidentele buurtontmoetingen en buurtgroepen;                           
- het opzetten en organiseren van scholing en toerusting voor de leden van de  

   taakgroep.   

 
g. Taakgroep Diaconie.                                                                                                                          

Algemene taken                                                                                                                                                                                                                                                                 
De taakgroep Diaconie is gehouden tot directe en indirecte hulpverlening, waaronder 

verwijzing naar derden en bewustmaking over gemeentediaconaat, binnenlands  

diaconaat, werelddiaconaat en jeugddiaconaat.  
De taakgroep wordt door één van de leden van het bestuur vertegenwoordigd in de 

lokale en bovenlokale vergaderingen.  
 

Samenstelling                                                                                                                                                   

Binnen de wijkraad van Diakenen zijn naast het bestuur werkzaam:                                                                                            
- diakenen;   

- jeugddiakenen                                                                                                                                                   

- diaconaal medewerkers;                                                                                                                      
- een van de pastores.     

                                                                                                                          
Missionaire taak en specifieke taken.                                                                                                                             

De taakgroep Diaconie draagt zorg voor:                                                                                                                          

- ambtelijke vertegenwoordiging in diensten, waaronder de Maaltijd van de 
Heer;                                                                                                                                                                 
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- het beheer van financiële middelen t.a.v. projecten, het doen van uitgaven binnen de  

  begroting van de taakgroep en de inzameling van gaven;                                                                   

- de taakgroep is mantelorganisatie voor het project ‘Omzien naar elkaar’, de zending  
  en ontwikkelingssamenwerking, de ontmoetingsplek De Druif, Samen Eten, de  

  autodienst alsmede diaconale projecten en acties, zoals Vakantiegeld Delen en  
  Warmte Delen.  

 

h. Taakgroep Kerkrentmeesters                                                                                                            
Algemene taken                                                                                                                                           

De taakgroep Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor:  

- het scheppen en onderhouden van de financiële en materiele middelen voor het  
  functioneren van de Geloofsgemeenschap De Drie Ranken; 

- de exploitatie, onderhoud en beheer van het gebouw;   
- het leveren van  een vertegenwoordiging in het centrale College van 

Kerkrentmeesters;                                                                                                                                                     

- de ledenadministratie en  
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de erediensten en andere activiteiten van de  

  geloofsgemeenschap De Drie 
Ranken;                                                                                                                                               

 

 Samenstelling                                                                                                                               
In de wijkraad van Kerkrentmeesters zijn naast het bestuur werkzaam:                                                            

- ouderling Kerkrentmeesters;                                                                                                                      

- Kerkrentmeesters.   
Onder de taakgroep van Kerkrentmeesters functioneert een beheer coördinatiegroep 

(BCG), die namens de taakgroep, alle beheertaken met betrekking tot het gebouw, 
waaronder onderhoud, bemensing en verhuur uitvoert.       

                                                                                                                                          

Specifieke taken                                                                                                                                               
De taakgroep Kerkrentmeesters draagt zorg voor:                                                                                  

- het realiseren van de jaarlijkse begroting en het opmaken van de jaarrekening; 
- het plannen en uitvoeren van geldwerving voor de actie Kerkbalans, de wijkkas, etc.  

  en andere gespecificeerde geldwervingsacties;                                                                                                                            

- het realiseren, bijhouden en jaarlijks evalueren van het onderhoudsplan ten behoeve  
  van het kerkgebouw en                                                                                                                     

- de exploitatie en het gebruik van het kerkgebouw;       
 

i. Taakgroep Beheer & Coördinatie   

 
NB: sommige taken die staan beschreven bij Kerkrentmeesters moeten ‘verhuizen’ 

naar deze taakgroep. Verder aanvullen met andere taken, zoals de 

verantwoordelijkheid voor beeld & geluid en voor de (hulp)kosters en beheerder.                                                                                                                 
 

j. Taakgroep Jeugdwerkoverleg                                                                                                        
Algemene taken                                                                                                                                                                                    

Het doel is het organiseren van ontmoeting voor en door jeugd en jongeren, waarbij zij 

zichzelf kunnen zijn en een eigen gelovige identiteit kunnen ontwikkelen en er een 
binding kan ontstaan met de Geloofsgemeenschap De Drie Ranken.  

 
Samenstelling                                                                                                                                   

In de taakgroep Jeugdwerkoverleg (JWO) Jeugd- en Jongerenwerk zijn naast het 

bestuur werkzaam:   
- jeugdouderlingen;                                                                                                                                

- een of meer jeugddiaken(en), namens de Taakgroep Diaconie en 

- een van de pastores of pastoraal werker.                                                                                                                                         
- de jeugd- en jongeren-medewerkers.          

De volgende onder de taakgroep functionerende werkgroepen worden tenminste 
viermaal per jaar in een vergadering van de taakgroep uitgenodigd:                                                                                                                                                              

- catechesegroepen;                                                                                                                                     

- kindernevendienst en LichtBoot en                                                                                                                          
- jongerenvieringen en overige commissies 
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Specifieke taken                                                                                                                        

De taakgroep Jeugdwerkoverleg draagt verantwoordelijkheid voor:                                                                                                                                           
- het aanwezig zijn van tenminste een jeugdouderling of  diaken in jongerenvieringen;                                  

- het ontwikkelen van nieuwe initiatieven;                                                                                                
- het invulling geven aan jeugd- en jongerenbeleid en 

- beheer van de financiële middelen uit de JWO-kas                                                                                     

 
k. Liturgisch werkoverleg 

Algemene taken                                                                                                                                           

Het liturgisch werkoverleg is verantwoordelijk voor de invulling, organisatie en 
vormgeving van de verschillende kerkdiensten in de geloofsgemeenschap en dient 

daarin initiërend en coördinerend bezig te zijn. Men bewaakt de inhoud en vormgeving 
van de verschillende vieringen en neemt regelmatig initiatieven tot bezinning op het 

gebruik van de orde van dienst en de keuze van liederen.    

                                                                                                                       
Samenstelling                                                                                                                                                

In het Liturgisch werkoverleg zijn werkzaam:                                                                                                                 
- organisten 

- vertegenwoordiger beeld- en geluidgroep 

– één van de pastores. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Specifieke taken                                                                                                                                                    

De taken zijn:                                                                                            
- het verzorgen van en op elkaar afstemmen van de roosters voor de verschillende 

vieringen;                                                                                                                                                     
- het in goede banen leiden van  de kerkdiensten;                                                                                  

- het eenmaal per jaar met de taakgroep Jeugdwerkoverleg evalueren van de  

  kerkdiensten, die door de taakgroep worden vormgegeven en georganiseerd.                                                                               
 

l.  Pastoresteam                                                                                                                        
Algemene taken 

De pastores hebben een eigenstandige positie in de Geloofsgemeenschap De Drie 

Ranken en zijn verantwoordelijk voor:  
- het verrichten van tenminste die taken, die volgens de kerkorde en de lokale regeling  

  van de Protestantse Gemeente Apeldoorn tot hun taak gerekend worden;                                                 
- het begeleiden en vormen van ambtsdragers en kerkelijke medewerkers bij de 

uitvoering van hun taken;                                                                                                                                             

- de pastores geven mede sturing aan het te voeren beleid in brede zin en zijn 
richtinggevend daar waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen;                                                                                                                                                     

-de pastores adviseren de verschillende bestuursorganen en taakgroepen over o.a. 

beleidskeuzen, toekomstvisie en missiestatement;                                                                                
-de pastores werken in teamverband en hebben regelmatig werkoverleg over de voort- 

gang. Van dit werkoverleg wordt een verslag gemaakt dat ter kennisname voorgelegd 
wordt aan de kleine Kerkenraad en                                                                                             

- Op basis van ieders affiniteit, ervaring en kennis bepaalt het pastoresteam of en wie 

van hen in welke taakgroep(en) is vertegenwoordigd en welke aandachts- gebieden als 
beleidsadviseur en -ontwikkelaar daarbij passend zijn.  

 
3. Missionaire activiteiten 

Naast de “normale” missionaire activiteiten, zoals “Omzien naar Elkaar”, de autodienst, 

inzamelen voor de voedselbank, etc. vinden er ook speciale diaconale acties plaats. 
Het initiatief om Vakantiegeld Samen te Delen is in onze geloofsgemeenschap gestart.  

Mensen werden gevraagd om een gedeelte van hun vakantiegeld af te staan voor 

minima, zodat zij ook op vakantie konden of iets nuttigs kopen.  
Inmiddels heeft dit in Apeldoorn breed en zelfs landelijk navolging gekregen. De 

initiatiefneemster was ds. Gertrudeke van der Maas, zij was één van onze 
wijkpredikanten en is nu diaconaal ondernemer van de centrale diaconie van de 

Protestante Gemeente Apeldoorn. 

Een ander project wat onlangs is beëindigd was het warmte samen delen, waarbij er geld 
ingezameld werd voor de hoge energierekening van de minima. 
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Daarenboven zijn er activiteiten van de werkgroep VONC die een breed scala aan 

maatschappelijke activiteiten aanbiedt, zoals lezingen, film, muziek, etc. Deze activiteiten 

staan open voor iedereen. 
 

4. Maatschappelijke betrokkenheid 
In onze visie hebben we opgenomen, dat  

- Iedereen is welkom ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single 

of samen. 
en houding van doorgaande vernieuwing is kenmerkend voor ons. We willen op een 

eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich 

welkom voelen. 
     Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht. 

Een rechtvaardige samenleving is waar wij ons voor inzetten. 
Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen. 

Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties zoeken wij steeds opnieuw. 

Duurzaam leven is voor ons een belangrijk aandachtspunt. 
 

5. Financiële doorkijk richting 2030 
Al jarenlang kampt de kerk met teruglopende inkomsten en oplopende kosten. Het kan 

niet anders dan dat er óf bezuinigd moet worden óf gezocht moet worden naar extra 

inkomsten. 
De kerkenraad heeft maar weinig knoppen om aan te draaien. Het overgrote deel van de 

kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor professionele werkers in de kerk. Dit zijn 

met name predikanten, kerkelijk werkers en beheerders. Een andere knop is de 
exploitatie en onderhoud van het gebouw. 

 
Bij een onveranderde begroting zal het tekort van onze wijk jaarlijks oplopen, met een 

tekort van ongeveer € 50.000 per jaar in 2030. Er zullen daarom keuzes gemaakt 

moeten worden als we niet slagen om onze inkomsten te verhogen. 
 

a. Mogelijke bezuiniging 

Wat doen we al 
• Op dit moment is de bezetting 1,5 FTE predikant + 0,4 FTE kerkelijk werker + 0,5 FTE 

beheerder 

Als wij besluiten om in de toekomst (rekening houdend met de toekomstplannen van 
ds. Wijlhuizen) de bezetting terug te brengen naar bijvoorbeeld 0,8 FTE predikant + 

0,5 FTE kerkelijk werker + 0,5 FTE beheerder zou de begroting tot 2030 sluitend, of 
zelfs licht positief zijn. 

 

Wat kunnen we nog meer doen 
• Bij het terugbrengen van het aantal beschikbare uren van predikanten dient goed in de 

gaten gehouden te worden hoe de werkdruk voor hen in de hand gehouden wordt. Dit 
zou onder ander kunnen door hen in het werk te laten ondersteunen door vrijwilligers 

als directe assistent. 

 

b. Mogelijke verhoging inkomsten 

Wat doen we al 

• Er wordt al samengewerkt met de stichting HVO. De samenwerking  
bestendigen verhoogd de kans op blijvende inkomsten voor het organiseren van 

wijkgerichte activiteiten. 

 
Wat kunnen we nog meer doen 

• Het valt te overwegen om te onderzoeken of de exploitatie van De Drie Ranken 

verbeterd kan worden door meer professionele verhuur en door te overwegen verhuur-
belangen te stellen voor algemeen kerkelijk gebruik. 

• Moet het gesprek niet gevoerd worden over het scheiden van gebouw en 
geloofsgemeenschap? Dit gezien de kosten, het onderhoud maar ook beschikbare 

vrijwilligers in de toekomst. Naar voorbeeld van de Grote Kerk, maar dan passend bij 

dit gebouw/ deze locatie? 
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• In vergelijking met andere wijken worden er in onze wijk weinig legaten nagelaten aan 

de kerk. Het lijkt verstandig meer informatie aan de leden te verschaffen over de 

mogelijkheid tot schenking na overlijden. 
• De opbrengsten van kerkbalans komen voor 80% van de leeftijdsgroep 60+. Hoe 

kunnen we de groep 60- stimuleren ook substantieel bij te dragen? 
• De AK daagt ons uit om niet te bescheiden te zijn. De Fontein heeft haar inkomsten 

aanzienlijk verhoogd door met gemeenteleden het gesprek over eigen bijdragen aan te 

gaan in relatie tot de keuzes die ze wilden maken. ‘Als je ‘talenten’ te besteden hebt 
wat geef je dan aan God en wat voor wereldse zaken’.  

Daarnaast is er stedelijk nog een subsidiepot van € 50.000,- voor innovatie en 

missionaire activiteiten.  

Ook geven ze als denkrichting nog mee om te kijken naar de aanstelling van een 

tijdelijke predikant met een speciale opdracht. 

 

 

 

c. Scenario’s voor de personele invulling 

 
Er zijn door de Kerkrentmeesters 3 scenario’s uitgewerkt, met een bijbehorend financieel 

plaatje. Hierin zal door de kerkenraad een keuze moeten worden gemaakt. Uiteraard kan er 
ook nog in de scenario’s worden gevarieerd. 

 

Scenario 1 
 

• Kerkelijk werker stopt per 15 september 2022 
• Henri ten Brinke stop per 1 oktober 2022 

• Nieuwe predikant 0,8 FTE vanaf 1 oktober 2022 

• Dezelfde predikant opschalend naar 1 FTE per 1 januari 2026 
• Ad Wijlhuizen minus 20% per 1 januari 2023 

• Ad Wijlhuizen nog eens minus 20% per 01 oktober 2024 

• Ad Wijlhuizen stopt per 01 oktober 2026, emeritaat 
 

kostenplaats € 
2023 

€ 
2024 

€  
2025 

€ 
2026 

€ 
2027 

€ 
2028 

€ 
2029 

€ 
2030 

€ 2023-
2030 

Pastoraat  
excl kerk. werker 

 

-158962 -157302 -145639 -153587 -111322 -
113549 

-
115820 

-
118136 

-

1074317 
overige salarissen  -46833 -47770 -48725 -49700 -50694 -51708 -52742 -53797 -401969 
          
Huur/buffet 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 448544 
Kerkbalans 249138 246377 243643 238230 232925 227727 222632 217640 1878312 
Vm Wijkkas 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 216000 
Onderhoud -38760 -39535 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -320251 
Wijkkas -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -176000 
Bijdrage Centraal -42539 -43768 -45135 -50509 -52607 -54178 -59688 -61236 -409660 
Vuurplaats -13000 -13000 0 0 0 0 0 0 -26000 
Beheer, bankkosten -4553 -5896 -4731 -4818 -4907 -4997 -5090 -5184 -40176 
          
Resultaat 5559 174 20155 358 34137 24037 10034 29 94483 
Jaar 2022         -5918 
Jaren 2022-2030         88565 

 
Scenario 2 

 

• Kerkelijk werker gaat door na 15 september op de huidige basis van 0,444 FTE 
• Henri ten Brinke stopt per 01 oktober 2022 

• Nieuwe predikant 0,5 FTE vanaf 01 oktober 2022 

• Dezelfde predikant opschalend naar 0,8 FTE per 01 januari 2026 
• Ad Wijlhuizen minus 20% per 1 januari 2023 
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• Ad Wijlhuizen nog eens minus 20% per 01 oktober 2024 

• Ad Wijlhuizen stopt per 01 oktober 2026, emeritaat 

 
kostenplaats € 

2023 
€ 
2024 

€  
2025 

€ 
2026 

€ 
2027 

€ 
2028 

€ 
2029 

€ 
2030 

€ 2023-

2030 
Pastoraat  
excl kerk. werker 

 

-
130495 

-128266 -
1166023 

-
133448 

-90780 -92596 -94448 -96337 -882393 

overige salarissen  -74646 -77285 -79935 -82912 -85966 -89178 -90921 -92700 -673543 
          
Huur/buffet 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 448544 
Kerkbalans 249138 246377 243643 238230 232925 227727 222632 217640 1878312 
Vm Wijkkas 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 216000 
Onderhoud -38760 -39535 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -320251 
Wijkkas -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -176000 
Bijdrage Centraal -42593 -43768 -45135 -50509 52607 -54178 -59688 -61236 -409660 
Vuurplaats -13000 -13000 0 0 0 0 0 0 -26000 
Beheer, bankkosten -4553 -5896 -4731 -4818 -4907 -4997 -5090 -5184 -40176 
          
Resultaat 6213 -305 18561 -12715 19407 7520 -6773 -17075 14833 
Jaar 2022         -5918 
Jaren 2022-2030         8915 

 

Scenario 3 
 

• Kerkelijk werker stopt per 15 september 2022 
• Henri ten Brinke stopt per 01 oktober 2022 

• Nieuwe predikant 0,8 FTE vanaf 01 oktober 2022 

• Dezelfde predikant blijft 0,8 FTE na 01 januari 2026 
• Een andere nieuwe predikant 0,5 FTE vanaf 01 januari 2027 

• Vanaf het jaar 2027 10% stijging van de jaarlijkse kerkbalans t.o.v. het jaar 2026 
• Ad Wijlhuizen minus 20% per 1 januari 2023 

• Ad Wijlhuizen nog eens minus 20% per 01 oktober 2024 

• Ad Wijlhuizen stopt per 01 oktober 2026, emeritaat 

 

 
kostenplaats € 

2023 
€ 
2024 

€  
2025 

€ 
2026 

€ 
2027 

€ 
2028 

€ 
2029 

€ 
2030 

€ 2023-
2030 

Pastoraat  
excl kerk. werker 

 

-158962 -157302 -145639 -133448 -143460 -
146329 

-
149256 

-152241 -1186637 

overige salarissen  -46833 -47770 -48725 -49700 -50694 -51708 -52742 -53797 -401969 

          

Huur/buffet 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 56068 448544 

Kerkbalans 249138 246377 243643 238230 256218 250500 244896 239404 1968406 

Vm Wijkkas 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 216000 

Onderhoud -38760 -39535 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -40326 -320251 

Wijkkas -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -22000 -176000 

Bijdrage Centraal -42539 -43768 -45135 -50509 -56306 -57972 63851 -65489 -425569 

Vuurplaats -13000 -13000 0 0 0 0 0 0 -26000 
Beheer, bankkosten -4553 -5896 -4731 -4818 -4907 -4997 -5090 -5184 -40176 

          

Resultaat 5559 174 20155 20497 21593 10236 -5301 -16565 56348 

Jaar 2022         -5918 

Jaren 2022-2030         50430 

 
Ter informatie: 

  

1 FTE predikant € 93028 in 2022 + € 1200 voor vaste onkostenvergoeding + jaarlijks paar 
honderd euro aan diverse kosten. 
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De kerkelijk werker met schaal 9, met periodieke verhogingen, kost € 26360 op jaarbasis in 

2022, op basis van 0,444 FTE. Dat betekent 1 FTE basis € 59360, maar wel met een stijging 

van gemiddeld 4% per jaar, tot maximaal jaar 2028, exclusief inflatiecorrectie van 2%.   
 

 
6. Taakverdeling tussen predikanten 

De taakverdeling tussen de predikanten is nog gebaseerd op een beschikbaarheid van 2,3 fte 

in de geloofsgemeenschap. Deze taakverdeling was als volgt: 
Pastorale groep A van 0 tot 45 jaar, 0,8 fte ds. Gertrudeke van der Maas 

Per 1 oktober 2020: kerkelijk werker Rosanne Hofman als opvolgster van Gertrudeke van der 

Maas, 0,44 vte. Zij richt zich m.n. op jeugdwerk. 
Pastorale groep B van 45 tot 75 jaar 1,0 fte ds. Ad Wijlhuizen 

Pastorale groep C vanaf 75 jaar ds. Henri ten Brinke. 
 

Ds. Gertrudeke van der Maas is per 1 oktober 2020 diaconaal ondernemer van de 

Protestante Gemeente Apeldoorn geworden. 
Door het vertrek van Gertrudeke heeft ds. Wijlhuizen ook pastorale groep A onder zijn 

hoede. Door het toekomstig vertrek van ds. Henri ten Brinke per 1 oktober 2022 zal  
bovenstaande taakverdeling opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. 

Daarbij speelt ook mee dat ds. Ad Wijlhuizen in september 2026 met emeritaat gaat en heeft 

aangegeven vanaf september 2023 zijn werkzaamheden jaarlijks met 0,2 vte te 
verminderen. 

Daarnaast heeft ds. Ad Wijlhuizen ook beleidsvormende en adviserende taken binnen de 

geloofsgemeenschap en heeft Henri een meer meditatieve en vormende taken. 
Ad is bijv. voorzitter van de taakgroep Pasoraat en het Liturgisch Werkoverleg. 

 
Kerkelijk werker Rosanne Hofman richt zich specifiek op de jeugd(activiteiten). 

Ds. Gertrudeke heeft de pioniersplek “de Vuurplaats” gestart binnen de geloofsgemeenschap 

en deze blijft ze voorlopig nog begeleiden (9 uur per week). 
 

7. Taakverdeling tussen kerkenraad en predikant 
Ds. Ad Wijlhuizen neemt zowel deel aan de vergaderingen van de kleine Kerkenraad als aan 

de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB). Beide vergaderingen vinden 1 x per 

maand plaats. Ad heeft ook een rol bij de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGA, hij is nl. 
assessor (duobaan met ds. Jaap Kappers). De AK vergadert ongeveer 6 x per jaar. 

 
 

8. Interkerkelijke samenwerking 

Er is geen vast samenwerkingsverband met andere kerken binnen de PGA. 
      Het is wel de bedoeling dat op termijn gekeken wordt of er meer samenwerking mogelijk is. 

Het doel is om voor activiteiten meer massa te creëren en de werkdruk van de vrijwilligers 

hierdoor te verminderen. 
 

9. Verhouding wijkkerkenraden tot de algemene organen. 

      Vanuit De Drie Ranken is er een vaste vertegenwoordiger die de vergaderingen van de 
Algemene Kerkenraad bezoekt. Daarenboven bezoekt een Kerkrentmeesters de 

vergaderingen van het Centraal College van Kerkrentmeesters (CvK) en een diaken de 

vergaderingen van de Centrale Diaconie (CvD). Periodiek wordt de kerkenraad bezocht door 
een vertegenwoordiging van de AK (frequentie ongeveer 1 x per jaar). Ook komt de 

classispredikant 1 x per 2 of 3 jaar op bezoek. 
 

10.  Verhouding tot andere genootschappen 

Historisch gezien was De Drie Ranken een samenwerkingsverband tussen RK, Hervormd en 
Gereformeerd, vandaar ook de naam De Drie Ranken. Helaas heeft het bisdom Utrecht 

bepaalt, dat de vierplek in De Drie Ranken in 2015 is vervallen. Alle parochies in Apeldoorn 
zijn nu geclusterd in de Onze Lieve Vrouwenkerk in het centrum van Apeldoorn. Gelukkig zijn 

er een groot aantal leden van de parochie vriend geworden van De Drie Ranken. Zowel in het 

bezoek van de vieringen als in het vrijwilligerswerk nemen zij actief deel in De Drie Ranken. 
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