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Inhoud Van de redactie  

Het nieuwe seizoen staat weer in de 
startblokken, dat blijkt maar weer uit 
de vele activiteiten die nieuw, weer of 
opnieuw worden opgestart. Mooi en 
inspirerend om te zien. Me dunkt er is 
voor ieder wat wils bij. 
 
Verder in dit nummer aandacht voor 
het afscheid van ds.Henri ten Brinke 
die met emeritaat gaat. En natuurlijk 
artikelen die aansluiten op het thema: 
wandelen op water.  
 
Dat verwijst natuurlijk terug naar het 
wonderlijke bijbel-verhaal waarin 
Jezus over het water wandelt naar de 
discipelen die in hun bootje al vooruit 
waren gestuurd en in een storm 
terecht waren gekomen. De 
discipelen eerst bevreesd voor de 
storm, dan voor de figuur die over het 
water op hun afkomt. Petrus die vol 
vertrouwen dan naar Jezus toeloopt 
over het water, maar zich dan 
realiseert wat hij doet en langzaam 
wegzinkt… Een wonderlijk verhaal, 
over zekerheid en onzekerheid, over 
wat vrees en vertrouwen met een 
mens kunnen doen. 
 
Aansluitend op dat thema sprak Hans 
Hase Harmke Roos over wat haar 
vertrouwen geeft, sprak Willem 
Olierook met de mensen achter circus 
Apeldoorn, en ging hij in gesprek over 

duiken met Jan Sturre.  
 
Mij deed het thema ook denken aan 
de kunstenaar Christo, bekend van 
het inpakken van vele monumentale 
gebouwen (Pont-Neuf in Parijs, de 
Reichsdag in Berlijn), en van andere 
grootse installaties. In 2016 verbond 
hij twee kleine eilandjes in het Iseo 
meer in Italië met het vasteland door 
middel van een drijvende pier van drie 
kilometer lengte. Zestien dagen was 
de pier voor iedereen toegankelijk, 
meer dan een miljoen mensen 
bezochten het. (foto hieronder) 
Volgens de kunstenaar was het doel 
om mensen te laten beleven ‘hoe het 
was om op water te lopen, of 
misschien op de rug van een walvis’. 
Na 16 dagen is het kunstwerk weer 
compleet afgebroken en gerecycled. 
Ook dat was de bedoeling van de 
kunstenaar: het was ‘gemaakt voor 
iedereen, in deze kostbare tijd en 
nooit meer, net als ons leven’.  
 
Gert Jan Luiten 



 Drieklank: 3 

 

 Meditatie: Wandelen op water 

Daar lijkt het leven wel op. Dat we wandelen op water. Ik 
bedoel: we leven omgeven door vele onzekerheden. Daar 
hoef je het nieuws maar even voor te volgen. Bovendien: 
ga je zelf maar na. We doen wel stoer, maar veel weten 
we ook niet. En ondanks onze vele en toenemende 
kennis, levert dat maar zelden grip en controle op. Dingen 
die we nu juist zo graag willen. Waarom? Omdat we 
zekerheid zoekende wezens zijn. Is het niet in ons 
banksaldo, dan wel in een vaste overtuiging. Onze ‘boze’ 
samenleving lijkt vooral een onzekere samenleving. 
Onzeker, omdat niet alleen de toekomst, maar ook het 
onderlinge verband kwetsbaar is geworden. Want 
misschien zoeken we niet zozeer ‘zekerheid’ als wel 
‘geborgenheid’. En verwarren we die twee met elkaar. 
Geborgenheid vraagt om onderlinge verbinding, 
openstelling en gerichtheid op elkaar. Geborgenheid heft 
onzekerheden niet op, maar helpt om ze samen te 
doorstaan. Daar hebben we elkaar bij nodig. Elkaar en 
God. Als Petrus op de golven wandelt, lukt hem dat in 
verbinding met Jezus die hem daartoe uitnodigt. Gericht 
op de golven zinkt hij weg in zijn angst. Kerkzijn is leven 
met onzekerheid. Die delen met elkaar, maar wel 
geborgen. Voor dat kerk-zijn nodig ik je van harte uit! 
Verduur- onzekerheden- samen. 
 
Ad Wijlhuizen 

WANDELEN OP WATER: 
OMGAAN MET ONZEKERHEID 
STARTZONDAG 25 SEPTEMBER van 10.00-13.30 uur. 

Zondag 25 september vieren we onze Startzondag! 
Ben je erbij? We hebben je nodig! Lees hier onder 
wat de bedoeling van die dag is: 
 
1. Neem iets te eten mee. We willen graag een 

lunchbuffet aanbieden aan elkaar. Een zoet/hartig 
buffet. Neem iets mee, dat niet opgewarmd hoeft te 
worden, en al kant en klaar is. Je kunt het tussen 9.30 
uur en 9.55 uur inleveren in de Huiskamer. Fijn als je 
na afloop van de dag je eigen restjes weer mee naar 
huis neemt. Dat ruimt dan prettig op! 

2. Om 10.00 uur is er een viering in de Kerkzaal met Pur 
Sang. Rosanne en Ad gaan voor. Het is een korte 
viering. Tegelijk begint in zaal de Toekomst een 
LichtBoot-viering voor de kinderen tot 12 jaar! 

3. Om 10.20 uur staat de koffie klaar, of zet je koers 
richting Matenpark, want daar: 

4. Om 10.30 uur is er een workshop ‘in balans blijven’ 
door Circus Apeldoorn. Alle kinderen kunnen 
meedoen, maar ook de ouders en anderen! Ter 
plekke is limonade, koffie en thee. 

5. Om 10.50 is er een ‘in gesprek’ in de kerkzaal rond 
het thema ‘omgaan met onzekerheid’. Hoe doe jij dat? 
En hoe doen anderen dat? Afgewisseld met muziek. 

6. Om 12.00 uur gaat het buffet open en kan er gegeten 
worden. Wat? Dat is nu (dus) nog onzeker… 

7. Om 12.45 uur is er een optreden van Ticket to Life, 
met Eline Scholten, zang en DirkJan Thiescheffer, 
piano. (FEEL-concert). 

8. Om 13.30 uur tijd om op te ruimen, na te praten en 
huiswaarts te gaan. 

 

vibes voor de ziel 
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 Afscheid dominee Henri ten Brinke vanwege emeritaat  

Zondag 18 september neemt 
wijkpredikant ds. Henri ten 
Brinke in de viering van 
10.00 uur afscheid van de 
geloofsgemeenschap De 
Drie Ranken. Een viering die 
door hemzelf geleid en 
waarin brood en beker 
worden gedeeld. Iedereen is 
van harte welkom maar De 
Kerkzaal in De Drie Ranken 
heeft zijn grenzen dus kom 
op tijd. Deze viering is, zoals 
op elke zondag, via 
livestream ook rechtstreeks 

of op een later moment te beluisteren.  
 
Henri is in 1994 afgestudeerd als theoloog en predikant. 
In 1995 is hij beroepen in de gemeente Gendt-Angeren. 
Vervolgens is hij in 1999 beroepen in Winterswijk en in 
2004 in Prinsenbeek (bij Breda). 
 
Sinds 17 januari 2010 is Henri verbonden aan de 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken, waar hij per 1 
oktober met vervroegd emeritaat gaat.  
Hij heeft zich in zijn werkzaamheden met name gericht op 
de oudere gemeenteleden. Hij heeft ze veel pastorale 
steun geboden en intensieve gesprekken gevoerd. 
Daarnaast ligt zijn hart bij christelijke meditatie, naar een 
verstilde omgang met God. Een spiritueel proces van 
omvorming in liefde. Regelmatig heeft hij meditatieve 
bijeenkomsten geleid. 
De geloofsgemeenschap De Drie Ranken is Henri 
dankbaar voor alle inzet, arbeid en betrokkenheid in de 
afgelopen jaren. Samen met zijn vrouw Henny gaat hij 

verhuizen naar Doetinchem waar ze gaan genieten van 
hun vrije tijd. Namens de Kerkenraad wensen we hen 
een goede en gelukkige toekomst. Dit in een zo goed 
mogelijke gezondheid en in de omringende liefde, met de 
zegen van de Goede God.   
 
Bij een afscheid hoort uiteraard een mooi 
afscheidscadeau. Henri heeft aangegeven dat hij heel 
graag de pelgrimsroute van de Camino del Norte wil 
lopen met als eindpunt Santiago de Compostella. Om dit 
voor hem mogelijk te maken, willen wij graag geld 
inzamelen. Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL08 
INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten 
onder vermelding van Afscheid Henri. Betaalt u liever 
contant? Doe het geld na een viering in een envelop in de 
collectezak of in de brievenbus van de kerk. U kunt ook 
gebruik maken van onderstaande QR-code. Iedereen 
alvast zeer bedankt voor zijn/haar bijdrage!! 
bijdrage!! 

 
Namens de kerkenraad, de voorzitters Tineke Breuer en 
Gert Nijmeijer 

Gastadressen gezocht voor ontmoetingsmomenten in de wijk 

Pastoraatsteam B wil in het komende winterseizoen 
weer een reeks kleinschalige ontmoetingsmomenten 
in de wijk organiseren. Daarvoor zijn wij op zoek naar 
leden van de geloofsgemeenschap die hun 
huiskamer willen openstellen voor een dergelijke 
ontmoeting.  
 
De bedoeling is om in alle delen van de wijk een aantal 
van die ontmoetingen te organiseren, zowel overdag als 
’s avonds. Ze zullen maximaal 2 uur duren (’s ochtends 
van 10.00-12.00 uur, ’s middags van 14.30-16.30 uur en 
‘s avonds van 19.30-21.30 uur). Het maximum aantal 
deelnemers wordt in overleg met de gastvrouw en/of 
gastheer bepaald; mensen schrijven in op een bepaalde 
ontmoeting, zodat het aantal te verwachten deelnemers 
vooraf bekend is. 
 
Wat wordt er van u verwacht, als u zich aanmeldt als 
gastadres? In de eerste plaats bepalen wij dan samen 
met u de datum en het tijdstip van de ontmoeting bij u. 
De inschrijving verloopt via de coördinator van het 
pastoraatsteam, dus daar hebt u geen werk aan. U hoort 
enkele dagen van tevoren hoeveel mensen zich voor de 
ontmoeting bij u hebben ingeschreven (N.B. Nooit meer 
dan het vooraf afgesproken aantal; vol is vol). Op het 
moment zelf ontvangt u de mensen die zich hebben 
ingeschreven, u zorgt ervoor, dat u uw woonkamer zo 
hebt ingericht, dat er een soort van kring kan worden 

gevormd en u serveert een kopje koffie of thee. U hoeft 
zich geen zorgen te maken over de inhoudelijke kant van 
de ontmoeting: bij elke ontmoeting zullen leden van het 
pastoraatsteam aanwezig zijn om daarvoor te zorgen.  
 
Wij hopen, dat u zich wilt opgeven als gastadres voor één 
van deze ontmoetingen. U kunt dat doen door een email 
te sturen naar de coördinator van het team, Arie Nagel, of 
hem te bellen ( pastoraat.b@3ranken.nl ,  06-27 827 
757). 
 
Namens pastoraatsteam B: Arie Nagel      
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 Ds. Henri Ten Brinke, 27 jaar op de kansel en in de samenleving 

Op de warmste dag van 2022 heb ik een afspraak met 
Ds. Henri ten Brinke, de reden is zijn naderende 
afscheid. In september gaat hij met vervroegd 
emeritaat. Het wordt een boeiend gesprek met een 
terugblik en vooruitzicht. 
 
Henri ten Brinke groeit op in Doetinchem in een ´gewoon´ 
Nederlands Hervormd gezin. Hij volgt de HEAO en gaat 
werken bij een elektronica fabriek. Al snel komt hij, en zijn 
leidinggevende, er achter dat dit niet de werkplek is waar 
hij gelukkig is. Een wereld gericht op carrière en 
commercie. Hij wordt geconfronteerd met de uitwassen 
waar de producten voor gebruikt worden. Als jong 
volwassene is hij actief in de kerk en in de 
vredesbeweging (IKV), hij besluit te stoppen als HEAO-er 
en theologie te gaan studeren. In 1985 start hij in Utrecht 
en rond zijn beroepsvorming af in Groningen. Als 
dominee werkt hij in Gendt/Angeren, Winterswijk, 
Prinsenbeek en vanaf begin 2010 in Apeldoorn.  
 
In de 27 jaar dat hij predikant is heeft hij veel zien 
veranderen. Terugkijkend was het een voortdurend 
minder worden, minder worden van het aantal 
kerkgangers, minder overdracht van  kennis,  een 
kerkelijke/theologische infrastructuur die steeds verder 
afbrokkelt. Is er sprake van verplatting? Ten Brinke is er 
de man niet naar om te gaan somberen. Hij pakt de 
handschoen op om niet te nivelleren maar om te 
prikkelen tot zelfreflectie en zelf nadenken en niet in te 
leveren. Elke tijd heeft zijn eigen zorgen. Kerkvader 
Augustinus was zich daar al van bewust. ‘Wij zijn de 
tijden, zoals wij zijn zo zijn de tijden’, is een bekende 
uitspraak van hem. Er is genoeg om je als kerklid en als 
dominee voor in te zetten. De kerk is niet oubollig en 
heeft nog steeds veel te bieden. Het is een kunst en een 
kunde om dicht bij de kern te blijven. Er te zijn in Christus’ 
naam. 
 
De dominee als schaap met de vijf poten is hij nooit 
geweest, zulke schapen zijn er niet. Zijn deeltijdopdracht 
in het ouderenpastoraat past goed bij hem. Ten Brinke 
heeft zijn draai gevonden in zorgvuldige liturgie, het 
aangesproken worden door mystiek, de oude -nog steeds 
actuele verhalen- levend houden en doorvertellen. Een 
zorgvuldig verteller, die zijn woorden weegt. De 
oecumene draagt hij een warm hart toe. De aanzet 
daartoe is onder andere gelegd in het Utrechtse 
oecumenische studentendispuut Uterque waar hij lid van 
was. In het Katholieke Brabant maakt hij kennis met de 
bisschoppen Ernst, Muskens en van den Hende (een oud 
dispuutsgenoot). Deze ontmoetingen scherpen en 
verrijken zijn kijk op kerk-zijn en religie. Hier in Apeldoorn 
wordt hij al snel geconfronteerd met het vertrek van de 
Emmanuel Parochie uit De Drie Ranken. Oecumene 
komt tot zijn teleurstelling in een ander vaarwater terecht. 
Van Katholieke zijde lijkt er sprake van een restauratieve 
beweging, die niet helpend is in een beweging van 
Eenheid door Verscheidenheid.  
 
Regelmatig bezoek aan een klooster is voor hem een 
verademing om afstand te nemen en het kompas weer bij 
te stellen. In de omgeving van Doetinchem is de 
Benedictijner St. Willibordsabdij in de Slangenburg dan 
ook een welkome oase. Ten Brinke wordt geraakt, 
aangesproken door woorden uit de (leef)regel van Taizé, 
die hem al de jaren van zijn predikant-zijn hebben 
vergezeld : 
Laat iedere dag het Woord van God je werk en je rust 

bezielen. Bewaar in alles innerlijk stilte om in Christus te 
blijven. Laat je doordringen door de geest van de 
zaligsprekingen: vreugde, eenvoud en barmhartigheid.  
 
Na het stoppen met hun werk gaan Henri en Henny ten 
Brinke wonen in hun hernieuwde woonplaats 
Doetinchem. Henri heeft het plan om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Hij wil zich gaan aanmelden als 
schuldhulpmaatje. Zo komt zijn eerste studie ongetwijfeld 
goed van pas.  
 
Hans Hase 
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 De kerkenraad vraagt medewerking voor subsidieaanvragen bij 
Huis van Ontmoeting 

Met elkaar mogen we genieten van ons prachtige nieuwe 
gebouw. Daar zijn we heel blij mee. Maar de keerzijde is 
dat zo’n mooi gebouw ook kosten met zich mee brengt. 
De Kerkrentmeesters, en met hen wij als Kerkenraad van 
De Drie Ranken, hebben daarin wel enige zorg. Met het 
ouder worden van de leden van onze 
geloofsgemeenschap nemen de opbrengsten van actie 
Kerkbalans geleidelijk af. Dit maakt het zorgelijk om o.a. 
de exploitatie van De Drie Ranken rond te blijven krijgen. 
  
Enkele jaren geleden is de Stichting Huis van Ontmoeting 
opgericht. Deze beheert een legaat waarmee de stichting 
(gedeeltelijke) financiële rugdekking kan geven aan 
project- en activiteitengroepen die activiteiten ontwikkelen 
die zich niet alleen op De Drie Ranken richten maar ook 
op de mensen uit de wijk en die ontmoeting bevorderen. 
Om dit legaat zo lang mogelijk in stand te houden, 
probeert Huis van Ontmoeting voor de betreffende 
activiteiten elders subsidie of projectgelden te verwerven. 
De project- en activiteitengroepen voor wie dit is bedoeld, 
moeten hiervoor wel zelf de benodigde gegevens 
aanleveren bij Huis van Ontmoeting. Als Kerkenraad zijn 
wij erg blij dat de mensen van de Stichting zich hiervoor 
in willen zetten en wij maken daar dankbaar gebruik van. 
 
Voor onze werkgroepen en projectgroepen, die zich niet 
alleen op onze geloofsgemeenschap richten maar ook op 
onze medebewoners van de wijk, is het een mooie kans 
om hun activiteiten gefinancierd te krijgen, waarbij ook 
kosten voor het gebruik van ruimtes etc. bij de subsidie 
aanvraag meegenomen worden. En dat levert voor ons 
als kerkenraad weer een extra inkomstenbron op om de 
exploitatie sluitend te krijgen. Daarom heeft de Kleine 
Kerkenraad besloten dat we alle werkgroepen en 
projecten, die hier mogelijk voor in aanmerking komen, 
gaan verzoeken om ieder jaar weer opnieuw een 
aanvraag te doen bij Huis van Ontmoeting. Daarbij is het 
goed om te benadrukken dat Huis van Ontmoeting niet 
bepaalt hoe de activiteiten eruit zien of anderszins 

zeggenschap hierover hebben. Het is zuiver een 
dienstverlenende club gemotiveerde mensen, die het 
mede mogelijk maakt dat wijkgerichte en ontmoeting-
bevorderende activiteiten worden voorzien van een 
(gedeeltelijke) externe financiering. De kerkenraad heeft 
besloten dat een aanvraag bij en samenwerking met Huis 
van Ontmoeting voor nieuwe projecten een voorwaarde is 
om gebruik te kunnen maken van het gebouw.  
 
Aanvragen is niet moeilijk. Via de website van het Huis 
van Ontmoeting (www.stichtinghvo.nl) kan een eenvoudig 
aanvraagformulier ingevuld worden. Als een werkgroep 
dit lastig vindt is er hulp beschikbaar van de KRM 
(Kerkrentmeesters). Mail hiervoor Hendrie Kroes,  
 hendriekroes@gmail.com Het is belangrijk dat vooraf 
wordt bedacht en berekend welke kosten er allemaal 
gemaakt worden. Daarbij wordt gevraagd om naast 
bijvoorbeeld materiaal kosten ook kosten mee te nemen 
voor huur van zaal- en vergaderruimtes en kosten van 
koffie / thee. Graag ook opgeven wanneer er om een 
eigen bijdrage wordt gevraagd. 
 
Werkgroepen en projecten die dit betreffen krijgen in de 
toekomst een rekening gestuurd voor gebruik van de 
ruimtes en koffie en thee. Als een project of activiteit niet 
voor subsidie in aanmerking komen of als een aanvraag 
voor (her)financiering niet lukt, dan vervalt de rekening.  
 
Door op deze manier met elkaar samen te werken zorgen 
we er samen voor dat wij onze aktiviteiten voor de wijk en 
ons gebouw betaalbaar kunnen blijven houden. Dat 
kunnen de kerkrentmeesters niet alleen. We hopen dan 
ook dat we kunnen rekenen op medewerking van alle 
betreffende groepen! 
 
Namens de Kerkenraad, de voorzitters Tineke Breuer en 
Gert Nijmeijer 

Van de kerkrentmeesters 

Tussenstand actie Kerkbalans 2022. 
Op de peildatum 8 augustus is er 
een bedrag van  
€ 249.513,- toegezegd, waarvoor 
onze hartelijke dank!  
Het loopt echter nog wat achter 
bij het bedrag dat is begroot voor 
dit jaar, nl.€ 251.655,-. 
Vorig jaar was het bedrag van de 
toezeggingen hoger dan het 
streefbedrag, nu ligt het € 2.142,

- lager.  
Misschien hebt u onze berichtgeving gemist en wilt u toch 
nog een bedrag overmaken?  
Mail dan naar  kerkrentmeesters@3ranken.nl voor 
meer informatie. 
 
Solidariteitskas 2022 
De jaarlijkse actie voor de Solidariteitskas heeft het 
geweldige bedrag van € 8181,- opgeleverd, iedereen 
heel hartelijk bedankt voor dit fantastische resultaat! 
Na de verplichte afdracht voor PKN (€ 5.595,-) blijft er 
maar liefst een bedrag over van € 2.586,- dat we voor 
onze eigen wijkgemeente mogen gebruiken.  

 
Collecteren 
Een berichtje over de collecte opbrengsten van De Drie 
Ranken en de Wijkkas. Begin juli hebben we hier al 
melding van gemaakt in de Weekbrief. 
Tijdens de coronajaren merkten we dat de collecte 
opbrengsten wat hoger waren dan voorheen. Reden is 
misschien dat wanneer u iets overmaakt, het al gauw een 
hoger bedrag is dan bij het geven van collectebonnen of 
muntgeld.  
Maar de laatste maanden merken we dat de 
opbrengsten, vooral van de Wijkkascollectes, helaas 
teruglopen. Juist nu er al weer geruime tijd diensten op 
zondag zijn en er ook een mogelijkheid is om contant 
geld te geven.   
Wij willen dit opnieuw onder de aandacht brengen zodat 
u op de hoogte bent, want zoals u weet is de opbrengst 
van de collectes een belangrijk deel van onze inkomsten. 
Op onze website www.3ranken.nl/diaconie/de-
appostelapp-collecteren-op-een-andere-manier/ 
vindt u alle informatie over de mogelijkheden die wij 
aanbieden. 

De Kerkrentmeesters 

mailto:kerkrentmeesters@3ranken.nl


 Drieklank: 7 

 

 Jan Sturre: zweven in het water voor ultieme rust 

Omdat het maar weinigen gegeven is om op het water 
te wandelen, kwam een van de redactieleden op het 
idee om duikinstructeur Jan Sturre te vragen om hem 
te bevragen over hoe het is om voor langere tijd 
onder water te vertoeven. 
Ik dacht even dat ik in de maling werd genomen. Na 
mijn aanbellen ging de deur open en ik meende dat 
Arendo Sturre daar stond. Het bleek toch echt Jan te 
zijn, maar dat zijn jongste broer heel veel op hem 
lijkt, is onmiskenbaar. 
 
Wat brengt duiken jou Jan? 
Dat is toch vooral de rust, de vrijheid en het genieten van 
al het moois onder water. Er zijn natuurlijk meerdere 
aspecten: visjes kijken is gewoon leuk, zeker in tropische 
landen zijn vissen echt heel mooi, voornamelijk vanwege 
de prachtige kleuren. Duiken moet je leren en dan bedoel 
ik niet zozeer de vaardigheden, maar vooral het relaxed 
zijn onder water; dat vraagt wel wat ervaring. Zeker in het 
begin is het voor de meeste mensen spannend, niet 
extreem, maar een gezonde spanning hoort er wel bij. 
Maar als je dat dan achter de rug hebt, kun je echt gaan 
genieten van duiken en de bijna magische wereld onder 
water. 

 
Is duiken een veilige bezigheid? 
Ja, er gebeuren gelukkig heel weinig ongelukken. Ikzelf 
heb na ruim 25 jaar duiken nog nooit een echt gevaarlijke 
situatie meegemaakt. Natuurlijk is het belangrijk om een 
goede opleiding te hebben gehad en binnen je grenzen te 
blijven, dat het materiaal helemaal in orde is en zeker niet 
in de laatste plaats: dat je op je eigen vaardigheden 
vertrouwt én op die van je buddy. Je duikt altijd met 
iemand samen en door middel van bepaalde 
handgebaren kun je met elkaar communiceren. 
Vertrouwen is dus echt een sleutelwoord bij het duiken. 
 
Ik las op je website dat Delta Phi Diving een kleine 
familiaire duikschool is. Wanneer en hoe is het voor 
jou begonnen en wie zijn er nog meer bij betrokken? 
Om met je laatste vraag te beginnen: mijn vrouw en zoon 
duiken ook, onze dochter niet, maar onze kleindochters 
van 4 en 3 die zeggen nu al: opa, we gaan snoekvis 
kijken. Ze zullen nog even moeten wachten, want duiken 
mag je pas vanaf je 10e jaar gaan doen. 
Ik heb het geven van duikopleidingen steeds naast m’n 
gewone werk – salesmanager in de high-tech industrie – 
gedaan, maar in mei van dit jaar ben ik gestopt – zeg 
maar met prepensioen gegaan – en ik kan nu nog meer 

bezig zijn met duiken, maar het is niet als inkomen 
bedoeld. Kleinschalig, gewoon hier thuis de theorie 
behandelen, geen sjiek leslokaal en het zit stamp- en 
stampvol. Duikles begint eerst in een zwembad en 
daarna in Bussloo; we geven ook duikopleiding op 
Lanzarote. 
 
Maar Jan, nu weet ik nog niet wanneer en hoe het 
voor jou is begonnen… 
Dat is een romantisch verhaal. Mijn vrouw Eleonora en ik 
zijn al vanaf ons 14e jaar bij elkaar. We hadden op een 
bepaald moment 25 jaar verkering. We spraken af dat we 
met z’n tweeën op vakantie zouden gaan en dat we alle 
twee – los van elkaar – iets speciaals zouden bedenken 
en dat dan tijdens een etentje elkaar presenteren. En 
laten we allebei bedacht hebben dat we zouden gaan 
duiken. Toen hebben we in Nederland ons duikbrevet 
gehaald en die instructeur zag blijkbaar wel wat in mij en 
bood me een heel opleidingstraject aan. Zo is het 
eigenlijk gestart. 
 
Merk je bij het duiken iets van de klimaatverandering 
die momenteel toch wel in toenemende mate overal 
in de wereld merkbaar is? 
Ja, we hebben met name op de Malediven wel eens hele 
stukken gebleekt dood koraal gezien. Dat heeft o.a. met 
bepaalde warme stromingen (‘El Niño’) te maken en als 
zo’n warme stroming te dicht bij de kust komt dan 
ontstaat dat en het wordt helaas steeds erger door de 
opwarming van de aarde. Wij hebben al op heel veel 
prachtige plekken gedoken en bovenaan ons lijstje staat 
nu Australië om bij het Great Barrier Reef te gaan duiken. 
 
Willem Olierook 
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 Groene pagina 

Sinds januari van dit jaar zijn wij als werkgroep duurzaamheid actief 
en proberen we het jaarthema ‘Verduur-samen’ gestalte te geven 
door over duurzaamheid te publiceren.  
Zo waren er in de veertigdagentijd 7 filmpjes met tips hoe beter om te 
gaan met de schepping. Er kwam een nieuwsbrief en we zijn gestart met 
te onderzoeken of en hoe ook De Drie Ranken een Groene kerk kan 
worden. Wij hopen samen met de kerkenraad stappen te kunnen zetten 
om dit te realiseren in het nieuwe seizoen met opnieuw het jaarthema 
‘Verduur-samen’. 
 
Wat kan ons allen inspireren 
Fijn dat de diaconie opnieuw gekozen heeft voor een project dat met 
duurzaamheid te maken heeft, maar ook met sociale rechtvaardigheid! 
Zie elders in dit blad. In dit nieuwe seizoen selecteerde VONC, samen 
met werkgroep duurzaamheid een prachtige film over onze aarde en hoe 
daar mee om te gaan. Bovenstaande twee items werden overigens 
gevonden via de website van Groenekerken.nl  

Wat is nou eigenlijk een Groene kerk. 
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar 
leden ieder jaar één duurzame stap zet. 
Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, 
geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en 
omgang met natuur. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de 
Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de 
God die alles schiep. 
De kerkenraad ondersteunt het streven om Groene kerk te worden en wil 
graag inzicht hebben welke stappen er de komende vijf of zes jaar te 
nemen zijn en wat daarvan de consequenties zijn, met name financieel. 
 
Oproep 
Uiteraard heeft WG duurzaamheid daar een heel stel ideeën over. Maar 
het zou fijn zijn als ook u / jij daarover meedenkt. Dus als er duurzame 
tips zijn horen wij dat graag! 
 
Laudato Si’ 
Deze bijzonder indrukwekkende en inspirerende encycliek van Paus 
Fransiscus gaat uitgebreid in op de milieucrisis van deze tijd. Enkele 
citaten eruit: ‘Ik doe dan een dringende oproep tot een nieuwe dialoog 
over de wijze waarop wij bouwen aan de toekomst van de planeet. Wij 
hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de 
uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels 
ervan ons aangaan en ons allen raken.’ En: ‘De jongeren eisen van ons 
een verandering. Zij vragen zich af hoe het mogelijk is dat men 
pretendeert aan een betere toekomst te bouwen zonder te denken aan de 
milieucrisis en het lijden van hen die worden buitengesloten’. 
 
Tot de volgende keer met Groene groet, 
 duurzaamheid@3ranken.nl 

Allereerst een droevig bericht: De vlinder 
Oranjetipje van de vorige column is dood. 
Zo gaat dat met vlindertjes. Maar ze heeft 
wel eitjes gelegd, dus wie weet komt 
rupsje een keer terug. 
 
Dan wat positieve nieuwtjes. 
Heb je gehoord van die boer, inmiddels 
met vele andere boeren en in 
samenwerking met Urgenda een mooie 
duurzame stap zette. Hij zaait een 
kruidenmengsel mee met gras. De koeien 
smullen ervan en er is geen kunstmest 
meer nodig. Opbrengst is oké! 
 
Vleesvervangers zijn tegenwoordig vaak 
goedkoper dan vlees. Dus kies bewust in 
deze dure tijden. 
 
Er komt EU regelgeving aan, die 
leveranciers verplicht producten zo te 
maken dat ze te repareren zijn. Minder 
afval! 
 
Wat dacht je van de nieuwste klimaatwet 
in VS: Er worden miljarden dollars 
geïnvesteerd in klimaatmaatregelen en 
zo moet er 550 gigawatt duurzame 
energie bijkomen. 
 
Lees tip: 

De ook in De Drie Ranken wel bekende 
Kees Posthumus schreef het 
boek: Geloof en een hoop 
zonnepanelen. GroeneKerken werkte 
mee aan dit boek, waarmee je wordt 
gestimuleerd om je eigen leven, en dat 
van jouw kerk, parochie of 
geloofsgemeenschap te verduurzamen. 
 
Tot slot een tekst uit de bijbel: 

 
Kruispunten 
Dit is wat de Ene 
zegt: 
‘Sta bij de 
kruispunten stil en 
kijk om je heen. 
Vraag naar de 
oude paden, 
vraag naar wat de 
goede weg is, 
en volg deze. 
Zo zul je vinden 
rust voor je ziel.’ 
 

Naar Jeremia 6:16 
Hedi Hegeman 

Weetjes 
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 Over een onzichtbaar weefsel 

Harmke Roos verhuist op jongvolwassen leeftijd van 
de Zaanstreek naar Apeldoorn. Ze is dan in het 
huwelijk getreden met haar Jasper. Hij was vanuit zijn 
werk al werkzaam in Apeldoorn. Van de waterrijke 
Zaanstreek naar de zandgronden en bosrijke 
omgeving van Apeldoorn. 
Lopen over water, het kan overal. Op een warme 
zomermiddag heb ik een boeiend gesprek.  
 
De verhuizing heeft gedwongenheid met zich 
meegebracht, welke uitmondde in diepe heimwee, die 
jaren duurde. De afstand is niet een enige maatstaf, ook 
de tijd speelt een rol, afwezigheid van eigen telefoon en 
auto, de afstand is niet zo maar te overbruggen. Een 
netwerk opbouwen in een vreemde stad waar je niet zelf 
voor gekozen hebt, dan kom je snel bij gelijkgestemden 
en zoekt steun bij elkaar. Het thuis voelen kostte tijd en 
blijft schuren. Ze kent de nodige tegenwind maar blijft 
staande. Harmke wordt op jonge leeftijd weduwe met vier 
opgroeiende kinderen en later verliest ze een kleinkind. 
Periodes van tegenslag, het gaat wat minder met haar. 
Een keuze om bij de pakken neer te zitten is er niet, ze 
gaat door, onvrijwilligheid legt ze naast zich neer. Na 
deze periode van tegenslagen maakt ze een omslag 
mee. Van duister naar licht. Haar geloof is haar een grote 
steun. Zie je mij; een poster die ze ziet en haar 
aanspreekt, het is een uitnodiging en aansporing om op 
zoek te gaan naar haar eigen manier van geloven, haar 
spiritualiteit. Geloven is niet uit een ver verleden het is 
NU. Ze pakt de sleutel, op de plek waar ze terecht komt – 
bloeien waar ik geplant ben. Tijdloosheid, niet moeten - 
mogen, geeft haar rust. En de goede mensen op je pad 
tegenkomen. Durven los te laten en ‘opnieuw’ beginnen 
in De Maten. 
 
Bij toeval (?) wordt ze door een kennis uitgenodigd om in 
De Drie Ranken naar een kerkdienst te komen. Een 
mooie uitnodiging die bestendigt in een plek waar ze zich 
thuis voelt en haar bijdrage levert aan kerk zijn.  
 
Lezen, te rade gaan bij anderen, in gesprek gaan, 
kloosters bezoeken, het zijn enkele van de wegen die 
bewandeld worden om op het water staande te blijven. 
Schrijvers als Henri Nouwen en Anselm Grun staan hoog 
bij Harmke in de belangstelling, de eerste als inspirator 
en geestelijk kompas, de laatste meer als leraar, iets 
meer op afstand. “Eindelijk Thuis” en het dagboek van 
Henri Nouwen geven haar thuiskomen geparafraseerd 
weer, het weten dat er een liefdevolle God is en wij zijn 
parels. Zinnen in het werk van Nouwen blijken letterlijk 
voor haar van toepassing en sterken haar in haar 
spiritualiteit. Gaandeweg haar leven vindt ze haar eigen 
spoor, ook nu nog met hindernissen, maar ze kan er mee 
overweg.  
 
Ze voelt zich als in het lied van Huub Oosterhuis: Het 
Lied van alle dagen, graag geef ik een deel van de tekst. 
 

Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel 
over de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 

   
Het durven wagen, oversteken, overgave, loslaten, 
´vallen´ in Zijn armen. 

Harmke een sterke vrouw. Lopen over water, vertrouwen 
in de toekomst, in het nu, vertrouwen in mensen om je 
heen en in jezelf, vertrouwen in Hem.  
 
Hans Hase 
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 Actie Drieklank 

Ha, een nieuwe Drieklank ligt op de mat! Het 
kleurrijke informatie blad van De Drie Ranken dat ook 
nog eens bij ieder gemeentelid wordt thuisbezorgd!  
 
Een greep uit de inhoud: prachtige foto’s die uitnodigen 
om het blad te gaan lezen, altijd een thema, boeiende 
interviews met mensen uit onze wijk, vaak uit het hart 
geschreven. Teksten van gemeenteleden, bijdragen van 
(oud)predikanten, een handige kerkwijzer en een rooster 
van de vieringen. 

Wilt u graag dat Drieklank in deze vorm blijft bestaan? 
Met een bijdrage van € 15,- per gemeentelid kunnen we 
weer twee jaar vooruit! 
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer 
NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De 
Maten onder vermelding van Drieklank 2022-2023. 
 
Voor vragen of informatie, kunt u een mail sturen naar 
Jan Kuiper,  Penningmeester.wijkkas@3ranken.nl 
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Balansdag voor vrouwen  
Thema: ‘Wat zichtbaar 
wordt’ Heb je zin om een dag 
creatief bezig te zijn met 
speksteen bewerken? Je laat 
zichtbaar worden wat in de 
steen verborgen zit. Dit alles 
omlijst met een meditatief 
tintje van dans en 
inspirerende teksten.  

Za 10 sep, locatie: De Drie Ranken, 09.45 - 15.30 uur. 
Kosten: € 35,- (inclusief materialen, koffie/thee en wat 
lekkers). Lunch zelf meenemen. Wij zorgen voor 
vegetarische soep. 
Opgave:  de.verwondering.apeldoorn@gmail.com  
 

Vonc film: Down to Earth  
Op do 22 sep om 19.30 uur draait VONC ism de 
Werkgroep Duurzaamheid de film Down to Earth. Een 

familie laat de hectiek en patronen 
van de hedendaagse wereld 
achter zich en begint aan de reis 
van hun leven. Samen met hun 
drie kinderen reizen ze naar de 
uithoeken van de aarde, op zoek 
naar een nieuw perspectief op het 
leven en de wereld om ons heen. 
Tijdens hun vijf jaar durende 
avontuur leven ze met en bij 
verschillende stammen op zes 
continenten. Ze filmen hun 
ontmoetingen met de Earth 
Keepers, zij die nog in verbinding en harmonie leven met 
de aarde, de bron van ons bestaan. 
 
De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de 
gesprekken met deze stamoudsten en wijzen die nog niet 
eerder geïnterviewd werden. Maar ook de levens-
veranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen 
hebben. 
Kosten: geen.   
 

Mediteren in De Drie Ranken 
Mediteren is meer dan een trendy 
kunstje dat je op een regenachtige 
namiddag voor de grap probeert. Dat 
hadden we al begrepen. Wereldwijd 
wordt er door miljarden mensen 
gemediteerd in vele vormen. In 
verbondenheid met verschillende 
religieuze tradities. Een meditatief 

klimaat kenmerkt zich door een sfeer van mildheid, 
aanvaarding en ruimte voor ieders eigenheid. Ruimte om 
bijvoorbeeld zoekend en tastend je weg te gaan zonder 
alles zo vast en zeker te weten. Als jij je hierin herkent, 
vind je wellicht die ruimte in de brede praktijk van de 
christelijke meditatie. Christelijke meditatievormen wijzen, 
hoe verschillend ook, wel in een duidelijke richting: 
namelijk naar een verstilde omgang met God. Naar een 
spiritueel proces van omvorming in liefde. Daarover 
hebben wij geen beschikking. Christelijke meditatie kan je 
helpen om je open te stellen voor wat je daarbij mag 
ontvangen. 
Na de zomer begint de meditatiegroep in De Drie Ranken 
op ma 27 sep, vervolgens elke 2e en 4e dinsdag van de 
maand. De meditatie is in de nieuwe stilteruimte van De 
Drie Ranken. We beginnen om 18.30 uur en ronden om 
19.30 uur af met een kop koffie/thee. Om je aan te 
melden of voor meer informatie:  vonc@3ranken.nl 

 
Sacrale dans - Meditatie in beweging 
Door Els Lagerweij, do 15 sep, 13 okt en 10 nov. 
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: vonc@3ranken.nl  

 

Activiteitenkalender  
September 

10-Sep Za 9.45 Balansdag voor vrouwen 

15-Sep Do 19.30 Sacrale dans - Meditatie in beweging 

22-Sep Do 19.30 Film: Down to Earth 

27-Sep Di 18.30 Meditatie 

Oktober 

5-okt Wo 19.30 Film: Tonio 

11-okt Di 18.30 Meditatie 

13-okt Do 19.45 Sacrale dans—Meditatie in beweging 

13-okt Do 19.30 Als de dood… In gesprek: hoe beleef 
jij dat? Annelies Brinkhuis (ritueel 
begeleider) 

20-okt Do 19.30 Als de dood… Je uitvaart. Arthur 
Brinkman en Esther van Tongeren 
(uitvaartleiders) 

27-okt Do 19.30 Als de dood… Zorg rond het 
sterfbed. 
Sita Faber (huisarts) 

29-okt Za 19.00 All Souls all Mates, 'missen als 
blijven' 

31-okt Ma 19.45 De Verwondering: bibliodrama door 
Gertrudeke van der Maas 

November 

3-Nov Do 20.00 Onzeker Weten (in de Goede 
Herderkerk) 

8-Nov Di 18.30 Meditatie 

10-Nov Do 19.45 'Levensreis’ Sacrale dans door Els 
Lagerweij 

10-Nov Do 20.00 Onzeker Weten ( in de 
Jachtlaankerk) 

17-Nov Do 20.00 Onzeker Weten (in de Julianakerk) 

21-Nov Ma 19.45 Ballingschap en terugkeer, Godly 
Play door Mariska Litjes 

22-Nov Di 18.30 Meditatie 

30-Nov Wo 15.00 Wijd open ogen: Engelenbeelden 

mailto:vonc@3ranken.nl
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Vonc film: Tonio 
Op 5 okt om 19.30 uur draaien we de 
film Tonio (release 2016). Deze film is 
gebaseerd op de bestseller van A. F. Th. 
van der Heijdens roman TONIO. In mei 
2010 verongelukt de enige zoon van de 
schrijver. Het leven van de ouders 
verandert drastisch door het overlijden 
van Tonio. Ze rouwen maar proberen te 
voorkomen dat door verdriet hun leven in 
een neerwaartse spiraal terecht komt. 
Het boek won de NS Publieksprijs en de Libris 
Literatuurprijs. 
Kosten incl. koffie € 5,- Opgave verplicht via  
 vonc@3ranken.nl of briefje in de brievenbus.  
 

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 
Avonden in het najaar 
Thema: Samen verduren 
Ma 31 okt: bibliodrama door Gertrudeke van der Maas 
Do 10 nov: ‘Levensreis’, sacrale dans door Els Lagerweij 
Ma 21 nov: ‘Ballingschap en terugkeer’, Godly Play door 
Mariska Litjes. 
Locatie: De Drie Ranken, 19.45 – 21.15/30 uur, inloop 
om 19.30 uur, Kosten: € 5,- per avond, opgave:  
 de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 
 

Als de dood 
Praten over de (eigen) dood doen we niet gauw. Toch 

weten we allemaal dat dat 
moment ook voor onszelf een 
keer komt. Is het dan niet goed 
om daar over in gesprek te gaan? 
In de tweede helft van de maand 
oktober staan we in en rond De 
Drie Ranken stil bij het thema 

dood, afscheid nemen en gedenken. Dat doen we op 
verschillende manieren: 
 
Do 13 okt, 19.30 uur. In gesprek: hoe beleef jij dat?* 
Annelies Brinkhuis (ritueel begeleider) gaat met de 

deelnemers in gesprek over de dood. 
Wat betekent de dood voor jou? Die 
van jezelf en die van een ander? Hoe 
stel je je eigen dood voor? Ben je er 
bang voor? Geloof je in een leven 
hierna? Hoe wil je herinnerd worden? 
Voor wie durft. 

 
 

Do 20 okt, 19.30 uur. Je uitvaart* 
Arthur Brinkman en Esther van 
Tongeren (uitvaartleiders) gaan 
met de deelnemers het gesprek 
aan over de uitvaart, en wat daarbij 
komt kijken. Wat zijn de (on-)
mogelijkheden? Waar kun je 
rekening mee houden? Welke 
dingen zou je van tevoren kunnen regelen. Maar moet je 
alles wel tevoren willen regelen? 
 
Zo 23 okt, 10.00 uur. Open Kring 
Viering ‘als de dood’ 
Thema van deze viering, mmv ds. 
Ad Wijlhuizen en koor Pur Sang, is: 
‘als de dood’. Hoe kun je vanuit 
geloof met het gegeven van de 
dood omgaan?  
 
Do 27 okt, 19.30 uur. Zorg rond 
het sterfbed* 
Sita Faber (huisarts) gaat met de 
deelnemers in gesprek over de 
laatste levensfase. Op welke 
manier is een huisarts betrokken 
bij de laatste fase? Wat zijn de  
(on-)mogelijkheden van thuis sterven, en hoe kun je daar 
als meest naaste(n) bij betrokken zijn? 
 
Za 29 okt, 19.00 uur. All Souls all Mates, ‘missen als 

blijven’  
Om 19.00 uur is er een LichtUur 
viering in de kerkzaal met Annelies 
Brinkhuis en ds. Ad Wijlhuizen. Vanaf 
19.45 uur tot 21.00 uur worden er 
duizenden kaarsjes aangestoken in 
de tuin van De Drie Ranken.  

 
Zo 30 okt, 10.00 uur. 
Gedachteniszondag 
In deze viering gedenken we voor 
God de gestorvenen van het 
afgelopen jaar. Familie is 
uitgenodigd, en samen staan we 
stil bij de gedachtenis van de 
namen en wat verlies van geliefden met ons doet. 
 
Voor de bijeenkomsten met een * graag tevoren 
opgeven. Dat kan voor één of meerdere bijeenkomsten. 
In de hal van de kerk ligt vanaf 1 september een 
intekenlijst. Of via:  
pastoraat@3ranken.nl  
 

‘ONZEKER WETEN’, een 
inleiding in de radicale 
theologie. 
Het leven is onzeker, en dat geldt ook 
voor ons geloven. Moeten we alle 
onzekerheid proberen uit te bannen en 
zien op te heffen? En kan dat wel? Ten 
koste van wat? Of is onzekerheid ook 
een voorwaarde voor geloven? 
Deze en andere vragen komen aan de orde waar we 
samen met anderen dit in 2022 verschenen boekje zullen 
gaan bespreken. Van de deelnemers wordt verwacht dat 
ze vooraf het betreffende deel hebben gelezen. 
De avonden zijn van 20.00-21.30 uur. Er is eerst een 

Activiteitenkalender  

mailto:de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
mailto:de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
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gezamenlijke inleiding door één van de predikanten. 
Daarna verdelen wij ons over kleinere groepen. 
Do 3 nov:  locatie Goede Herderkerk, deel 1. 
Do 10 nov:  locatie Jachtlaankerk, deel 2. 
Do 17 nov:  locatie Julianakerk, deel 3 
Do 1 dec:  locatie De Drie Ranken, in gesprek met één 

van de schrijvers: Gerko Tempelman. (kosten: vrijwillige 
bijdrage (richtbedrag € 5,-).Deze avond is ook los van de 
eerdere avonden te bezoeken.) 
 
Deze kring is een samenwerkingsproject van: De 
Jachtlaankerk, De Grote Kerk, De Goede Herderkerk, 
Wijkgemeente Noord-Oost en geloofsgemeenschap De 
Drie Ranken. Aanmelden (graag vóór 1 okt) bij  
 adwijlhuizen@3ranken.nl  
 

Wijd open ogen: Engelenbeelden 
Bestaan engelen? Hoe zien ze er uit? Wanneer kun je ze 
zien? Over engelen wordt vaak vragenderwijs gesproken, 
maar engelen bestaan echt! In de bijbel wordt veel over 
engelen gesproken, maar dan worden niet de lieve, 
mollige wezentjes bedoeld, al of niet met pijl en boog. 
 

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

Activiteitenkalender  

12 augustus 
 

Ik las: 
39 Syrische vluchtelingen 
zitten vast op een eilandje  
in de grensrivier de Evros 
tussen Turkije en Griekenland. 
Niemand wil ze hebben, 
geen hand wordt uitgestoken. 
 
Ik las: 
Niemand weet  
hoe ze er zijn gekomen. 
 

Ik dacht: 
Misschien wandelend  
over het water? 
Vol hoop, vol onzekerheid, 
op weg naar 
een betere toekomst. 
 
Ik dacht: 
Op wie kunnen zij nu 
nog vertrouwen? 
 

Gert Jan Luiten 
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 Oaseleeskringen: programma voor het nieuwe seizoen 

Ook in het komende winterseizoen lezen en bespreken 
we in de Oaseleeskringen weer vier recent verschenen 
boeken uit de Nederlandse literatuur. Er zijn twee 
kringen: één op de woensdagmiddag en één op de 
donderdagavond. Beide kringen behandelen dezelfde 
boeken.  
 
Boek I:  Erwin Mortier, Marcel (1999)  
 (debuutroman van Mortier, bekroond met 

diverse prijzen) en 
 Erwin Mortier, De onbevlekte (2020) 
 (Nominatie Libris Literatuurprijs 2021) 
 Op woensdag 5 en donderdag 6 oktober 2022 
 
Boek II:  Lisa Weeda, Aleksandra (2021) 
 (Nominatie Libris Literatuurprijs 2022) 
 Op woensdag 7 en donderdag 8 december 2022 
 
Boek III: Mariken Heitman, Wormmaan (2021) 
 (Winnaar Libris Literatuurprijs 2022)) 
 Op woensdag 1 en donderdag 2 februari 2023  
 
Boek IV: Bert Wagendorp, Phoenix, de memoires van 

Abel Sikkink (2022) 
 Op woensdag 29 en donderdag 30 maart 2023 
 
Bij boek I staan twee titels van Erwin Mortier genoemd. 
De onbevlekte is het recent, namelijk in 2020, 

verschenen werk. Het ligt echter voor de hand om daar 
zijn veel geprezen debuutroman, Marcel uit 1999, bij te 
betrekken, omdat beide boeken mooi op elkaar 
aansluiten. Het zijn twee korte romans, dus de 
hoeveelheid leeswerk valt mee.  
 
De boeken II en III hebben om verschillende redenen een 
hoge actualiteitswaarde. Aleksandra van Lisa Weeda, 
omdat het zich voor een deel afspeelt in de Donbas in 
Oekraïne, waar nu de oorlog woedt en Wormmaan van 
Mariken Heitman, omdat deze roman ons iets wil leren 
over de manier waarop we ons voedsel verbouwen. Boek 
IV tenslotte is een zeer recent verschenen interessante 
historische roman over de lotgevallen van een groep 
landverhuizers uit de Achterhoek die in de 19e eeuw naar 
Amerika trekken.   
 
De deelnemers aan de leeskring schaffen de boeken zelf 
aan of lenen die in de bibliotheek en zorgen ervoor, dat 
zij die hebben gelezen in de periode voorafgaand aan de 
kringavonden. Ongeveer twee weken voor een 
kringavond krijgen zij een aantal gespreksvragen en 
enige informatie betreffende het aan de orde komende 
boek per e-mail toegestuurd. 
 
Voor meer informatie of vragen: stuur een e-mail naar  
 oaseleeskring@3ranken.nl.   Arie Nagel  

Samen eten 
Wat een zomer hebben we tot nu toe gehad. Iedereen 
is weer voldoende uitgerust voor een nieuw seizoen 
Samen Eten.  
Het team dat voor u kookt bestaat uit Els van Beers, 
Marry Kiers, Anneke van Kommer, Jennie Schut, Lenie 
Sokken, Hilly Veenstra en Liesbeth Zielstra. De 
gastdames zijn Jannie van Gent en Betsy Meurs. 
 
Afternoon Tea 
Even een terugblik op 27 juli. De deelname was groot 
aan de  Afternoon Tea met een goed verzorgd zoet en 
hartig buffet. De Huiskamer voldeed prima met op de bar 
het buffet. Het was anders dan voorheen, in de hal van 
De Drie Ranken, maar de sfeer was als vanouds. 
 
Data nieuw seizoen 
De data voor Samen Eten in het nieuwe seizoen zijn in 
2022: 21 september, 9 november en 14 december en in 
2023: 22 februari, 12 april en 24 mei.  
 

De eerst volgende  
We nodigen u graag uit om te komen genieten van ons 3 
gangenmenu op woensdag 21 september, inloop vanaf 
16.30 uur. Kosten €10,-. Opgeven is mogelijk op 
maandagmiddag 12 september vanaf 13.00 uur bij Hilly 
Veenstra, telefoonnummer 542 05 07.  
 
Jennie Schut 
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 Hoewel ik denk dat het wandelen op het water van 
Jezus én Petrus symbool staat voor het ontbreken 
van barrières om tot de verrezen Christus te komen, 
dringt zich bij mij toch de gedachte op dat deze 
gebeurtenis een circusachtige allure heeft. 
Omdat Apeldoorn een eigen (jeugd)circus heeft, 
besluit ik met hen in contact te komen om de lezers 
van Drieklank te informeren (en misschien ook wel te 
inspireren) over de mensen die dit circus handen en 
voeten geven.  
 
Wij, Tjapko Adams en Anke van Marle, zijn in 2006 in 
Apeldoorn komen wonen. Eén van onze sporten is 
acrobatiek. Deze sport bestond in Apeldoorn of omgeving 
helaas niet en zo ontstond eind 2010 acrobatiek-

vereniging Acrodoorn; 
acrobatiek voor elke 
volwassene, van jong 
tot oud, van hark tot 
slangenmens. Toen 
dat eenmaal liep 
groeide het idee om 
ook een aanbod voor 
kinderen te 
organiseren. Wij 
hadden via de 
acrobatiek 
verschillende 
jeugdcircussen in het 
westen van het land 
leren kennen en 
waren daar zeer 
enthousiast over. Dit 
wilden we ook graag 
in Apeldoorn. Gigant 
bleek bereid ons 
hierbij te 
ondersteunen met 
een zaal en eind 
2012 was het 
jeugdcircus van 
Apeldoorn een feit!  
In de eerste jaren 

hebben wij een circusdocent ingehuurd voor het geven 
van lessen. Nu geven we deze, samen met nog twee 
docenten, zelf. Dit doen we op vrijwillige basis naast een 
andere baan. Eén van onze collega’s is fulltime 
circusdocent/-artiest.  
 

Wij hebben nu vijf groepen (vier techniekgroepen en een 
voorstellingsgroep), waarin ruim 40 kinderen les hebben. 
De jongste is vier en de oudste 17 jaar. De meeste 
kinderen zijn tussen de 8 en 12 jaar. We merken dat 
kinderen door de lessen meer zelfvertrouwen krijgen. Ze 
leren eenwieleren, diaboloën, koordlopen, acrobatiek, 
jongleren, etc. Doordat er geen competitie-element in 
circus zit, kunnen ze zich in hun eigen tempo en op hun 
eigen niveau ontwikkelen. We zorgen vooral voor 
(sociale) veiligheid in de groepen en merken dat het 
werkt. De mooiste complimenten die we krijgen is een 
kind dat roept ‘ik wil nooit meer stoppen met circus!’ en 
een ander dat aangeeft dat de groep voelt als familie.  
 
De techniekgroepen houden in principe twee keer per 
jaar een lespresentatie. Dit is de laatste twee jaar i.v.m. 
corona slechts één keer per jaar geweest. We merken 
dat de kinderen het heel leuk vinden om hun ouders/
familie en vrienden te laten zien wat ze hebben geleerd. 
Ze mogen zelf bedenken wat ze willen laten zien en we 
helpen hen bij het bedenken van het hoe. De 
voorstellingsgroep treedt vaker op. De laatste jaren 
hebben we bij het Logeerhuis van de Sint opgetreden en 
in 2019 waren we het voorprogramma van het 
Wintercircus. We hopen daar dit jaar ook weer te kunnen 
staan. Vorig jaar hebben we met de voorstellingsgroep 
een eigen voorstelling gemaakt en uitgevoerd. Samen 
naar een optreden toewerken is een intensief, maar mooi 
proces, waar we met z’n allen van genieten.  
 
Onze acrobatiekgroep heeft een tijdlang stilgelegen 
aangezien contactsporten niet mochten. Daarom zijn we 
gaan jongleren. Daar kwamen weer wat andere mensen 
op af. Sinds een jaar hebben we dan ook niet meer een 
acrobatiekgroep, maar een acro-jongleergroep op 
maandagavond. Daar doen zowel volwassenen als 
kinderen aan mee.  
 
Acrobatiek is in de basis puur hobby voor ons. We treden 
er ook niet vaak mee op, alleen bij gelegenheden en op 
aanvraag. Acrobatiek vraagt vertrouwen in jezelf en in je 
partner. Enige lichaamsbeheersing is belangrijk, maar je 
hoeft niet uitzonderlijk sterk of lenig te zijn. Het is ook niet 
zo dat circus en acrobatiek alleen voorbehouden is aan 
kinderen en jongeren. Ook op latere leeftijd kan je ermee 
beginnen. Net als bij alle andere sporten is ook hier 
natuurlijk wel dat het leerproces makkelijker gaat als je 
jonger bent.  
 
Willem Olierook 

“Ik wil nooit meer stoppen met circus!” 
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Ontstaan en Doelstelling. Op 16 
mei 2018 heeft De Drie Ranken de 
Stichting Huis van Ontmoeting (HvO) 
opgericht. HvO wordt ondersteund 
door Stichting Vrienden HvO. Een 
legaat van Fokko Woldendorp heeft 
gezorgd voor het benodigde 
startkapitaal. Het doel is om 
activiteiten in De Drie Ranken 
financieel mogelijk te maken. Het 
gaat daarbij om activiteiten op het 
gebied van welzijn, ontmoeting en 
zingeving voor alle mensen in de wijk De Maten, 
ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging, geaardheid, 
beperking of culturele achtergrond. De beide stichtingen 
hebben geen winstoogmerk en staan los van de 
exploitatie van het kerkelijk centrum De Drie Ranken. Ze 
zijn ANBI geregistreerd, dat wil zeggen dat de stichting 
zich volledig inzet voor het algemeen sociaal belang, Bij 
een aanvraag voor geldelijke ondersteuning proberen de 
stichtingen (V)HvO deze gelden weer te verkrijgen bij 
provincie, gemeente of vermogensfondsen (zoals 
Monuta, Haëlla etc). Daarnaast door donaties van 
individuele of zakelijke vrienden/bedrijven. 
 
Waar zette HvO zich in de afgelopen 3 jaar voor in? 
Verschillende activiteiten zijn geldelijk ondersteund, zoals 
All Souls All Mates, Oud Geleerd Jong Gedaan, FEEL 
concerten, VONC fietstocht Ver-Duur-Samen, Levend 
Kerstverhaal (wandeling en film), Groene Voortuin, 
Kleurrijk Ontmoeten (KOM!), Digicoach en binnenkort 
Ontmoetingsplek de Druif. Daarbij werkt HvO samen met 
organisaties zoals Stimenz, Don Bosco, MEE Veluwe, 
Stichting Samenspraak, LHBTIQ+-ouderen en anderen. 
 
Wat kunnen mensen in De Maten van HvO 
verwachten? HvO wil de vitaliteit en kwaliteit van 

samenleven in De Maten vergroten door activiteiten rond 
ontmoeten, welzijn en zingeving te bevorderen. De 
kernactiviteiten vinden in de wijk plaats en (deels) in het 
gebouw van De Drie Ranken. Voor 2023 willen we graag 
geldelijke ondersteuning geven aan actieve Matenaren, 
die het leuk vinden om zich in te zetten voor projecten in 
de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe editie van het 
ééndaagse multiculturele festival KOM!, een ontmoeting 
van buren van en op het Violierenplein, een route langs 
(buiten) kunst in de Maten en nog meer.  
 
Waarvoor kan je een aanvraag doen? Je kunt een 
aanvraag voor financiële ondersteuning van je activiteit 
doen, via de knop ‘Aanvraag’ op de website 
www.stichtinghvo.nl, ook als deze éénmalig is. HvO kan 
je helpen bij een aanvraag voor een project. Maar jij blijft 
als aanvrager onafhankelijk.  
 
Heb je ideeën voor activiteiten in de Maten? Wanneer 
je suggesties hebt voor activiteiten waarbij HvO zou 
kunnen ondersteunen, mail ons dan via de knop 
Contacten’ op de website. Dan nemen we contact met je 
op. 
 
Kees Gorter 

Huis van Ontmoeting,  wat zijn ze en wat doen ze nu eigenlijk?   

Het logo geeft de intentie en doelstelling van Stichting 
Huis van Ontmoeting (HvO) aan: Het huis staat voor het 
‘Huis van Ontmoeting’. Dit is een huis dat de stichting wil 
helpen te realiseren in het gebouw van De Drie Ranken. 
De benen symboliseren dat je er altijd binnen kan lopen. 
Iedereen is welkom. En het mooiste is: je wordt gezien. 
De ogen zijn heel duidelijk aanwezig. Het is een heel 
open en kleurrijk huis. leder heeft zijn/haar eigen verhaal. 
Wanneer we voor elkaar open staan, hoor je de meest 
bijzondere verhalen. Pas dan heb je door hoe kleurrijk 
onze samenleving is. 

Gezellige middagen voor 50plussers 

Komend seizoen gaat een werkgroep (Roelie 
Timmermans, Harmke Roos en Anneke Sijtsma) vanuit 
taakgroep Pastoraat een aantal middagen organiseren, 
speciaal voor 50plussers/senioren. Er zijn namelijk 
geluiden waaruit we denken op te maken dat men het 
mist om elkaar als leeftijdgenoten te ontmoeten. Rondom 
een thema of om samen iets te doen. Vooralsnog zijn er 
een vijftal middagen gepland, verspreid over het jaar. Te 
denken valt aan een zangmiddag of aan iemand die (met 
beelden) vertelt over natuur, een land of mooie reis. 
Vooraf en achteraf is er natuurlijk gelegenheid onder het 
genot van koffie/thee elkaar gezellig te ontmoeten. De 
middagen zijn op een woensdag of een donderdag en 
vervoer kan worden geregeld.  
We houden ons van harte aanbevolen voor leuke 
suggesties. Mail uw voorstel of uw wensen naar  
50plusmiddagen@3ranken.nl of bel Harmke Roos  055 
- 366 1174. Met ons meedenken in de werkgroep zou ook 
fijn zijn.   

Het samen oude vertrouwde liederen zingen wordt door 
velen node gemist. Daarom gaan we onze eerste  
50plusmiddag samen zingen met Jan Tiemens op het 

orgel of de piano. Het repertoire bestaat uit geestelijke 
liederen en verzoeknummers. Laat ons uw lievelingslied 
weten of een lied dat voor u van speciale betekenis is. 
Tussen de liederen zijn er verbindende teksten. We 
hopen op een lange lijst aan voorkeurliederen.  
Vervoer: Is het lastig om zelf naar De Drie Ranken te 
komen, laat ons dat weten. Dan wordt u op gehaald. 
Omdat nu eenmaal in De Hof en in De Tuin bij de kerk 
geen geldboom staat, vragen we een kleine bijdrage met 
als richtprijs € 2,50 (incl. 2 x koffie of thee). Aanleveren 
van liederen via 50plusmiddagen@3ranken.nl, Harmke 
Roos,  055 - 366 1174 of in een envelop, ovv 
’50plusmiddag’, uw naam en telefoonnummer in de 
brievenbus van de kerk (Eglantierlaanzijde). Fijn als u 
met ons komt zingen.  

Harmke, Roelie, Anneke 

Zangmiddag donderdag 29 september 
14:30–16:30 uur: ‘Komt nu met zang’  
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Vanaf 15 september beginnen wij met op donderdag 
om de veertien dagen een warme maaltijd aan te 
bieden voor mensen uit De Maten die moeite hebben 
om de week financieel rond te krijgen, niet in hun 
eentje willen eten, niet kunnen koken of gewoon het 
gezellig vinden om met anderen samen te eten.  
Wij zijn een groepje enthousiastelingen die graag koken 
(en sommigen wassen graag af). Voorlopig doen we het 
om de veertien dagen en bij voldoende belangstelling 
kunnen we uitbreiden naar elke week.  

 
Het koken en eten vindt plaats in De Drie Ranken, 
Eglantierlaan 202, ingang Violierenplein. Je bent welkom 
van 17.30  tot 18.30 uur. Wat betreft de kosten voor het 
eten stellen we voor dat je bijdraagt naar draagkracht. 
Naast dat we je een goede maaltijd gaan voorzetten 
hopen we dat we elkaar wat aan gezelligheid te bieden 
hebben, zodat iedereen met een gevulde maag en een 
goed gevoel weer naar huis gaat. 
 
Om in te schatten voor hoeveel mensen we kunnen 
koken, zouden we het wel heel erg op prijs stellen, als je  
je te voren opgeeft. Dat kan via het volgende email-
adres:  eet-mee@3ranken.nl  Voor de volgende keren 
ligt er de 15e een lijst om je op te geven. Wij gaan ons 
best doen op het eten en hopen je op donderdag 15 
september om 17.30 uur welkom te mogen heten. 
 

EET-MEE 15 September 

Pioniersteam De Vuurplaats heeft 
zin in het nieuwe seizoen. Fijn om 
met onze doelgroep van 45-
minners samen te komen rondom 
geloof en zingeving. We hopen op 
veel mooie ontmoetingen en creatieve bijeenkomsten. 
Een aantal bestaande activiteiten zal weer opstarten, 
zoals op woensdagavond samen eten (de 1e woensdag 
van de maand) en Het Open Vuur, een breek in de week 
met stilte en iets om over na te denken. Het Kleine Vuur, 
de succesvolle meespeelviering voor peuters en kleuters, 
gaat weer van start op 11 september. De locatie is 
waarschijnlijk een school. Voor alle actuele informatie 
verwijzen we naar de website.  
 
Ideeën en kriebels voor komend seizoen 
Er zijn diverse ideeën om uit te werken: verstillend 
wandelen met ontmoeting en er is behoefte om naar 
Taizé te gaan. Andere ideeën zijn nog wat in de pruttel-
fase … Zo lijkt het een goede optie om een Kliederkerk 
op te starten, mogelijk in samenwerking met de Hofstad. 
Het zou een mooie doorstroommogelijkheid zijn vanuit 
Het Kleine Vuur: ouders met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, die samen spelen, vieren en lunchen, 
met veel ruimte voor ontmoeting. Wie weet kunnen we 
een verhalenroute organiseren, een variant op wat eerder 
voor basisschoolkinderen werd aangeboden, nu voor 
ouders en kinderen. Zo hopen we ook wat meer zichtbaar 
te worden in heel Apeldoorn. 
 
Onderzoek en stagiair 
Studenten HBO theologie uit Zwolle gaan een onderzoek 
doen naar een gespreksmodel dat we hebben ontwikkeld. 
Een van hen komt ook bij ons stage lopen. Afgelopen 
seizoen hebben we veel geleerd van onze stagiair Jeroen 
Venus.  

In gesprek over wat belangrijk is voor jou  
Wil je wat meer zicht krijgen op wat je belangrijk vindt in 
jouw leven, en wat geloven, zingeving en spiritualiteit 
voor jou betekent, zonder dat je een richting opgestuurd 
wordt? Laat het weten. We hebben een gespreksvorm 
waarbij je binnen een uur daar meer zicht op krijgt. Gratis 
en voor niets! 
 
Contact en verder 
Word je warm van dit soort ideeën? Kijk dan op onze 
website: www.devuurplaatsapeldoorn.nl.  
Heb je ideeën voor ons? Wil je onze nieuwsbrief 
ontvangen, of wil je mee gaan doen als vrijwilliger? Heb 
je talenten waar je ons mogelijk mee kunt steunen? 
Welkom. We horen het allemaal graag. Mail of bel 
Gertrudeke van der Maas,  06-53207778,  
 hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl  
 
Wil je ons financieel steunen? Dat is ook heel welkom: 
Op rekening NL09 RABO 0373 7153 82 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Apeldoorn kun je een gift 
overmaken ovv gift de Vuurplaats. 

Een nieuw seizoen 
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Project Digitalisering De Maten 
(PDDM): jongeren helpen senioren 
met digivaardigheden, is een project 
van Stimenz en van onze 
geloofsgemeenschap. Het is mede 
ontwikkeld en financieel mogelijk 
gemaakt door Stichting Huis van 
Ontmoeting www.stichtinghvo.nl 
 

Doel  
Het project wil senioren (65 plus) digitaal zelfredzamer 
maken door jongeren als ‘digicoach’ in te schakelen. 
Daarbij kan het contact tussen jong en oud bevorderd 
worden. 
 
Uitwerking 
Het project wil de digitale zelfredzaamheid van 
geïnteresseerde senioren vergroten met hulp van 
betrokken digicoaches. De senior kiest bij de intake zelf 2
-3 leerdoelen uit om samen met de digicoach één-op-één 
aan te werken. Gedurende 5-8 weken, één uur per week. 
Er is een individuele intake en een gemeenschappelijke 
tussen- en eindevaluatie. 
 
Verloop Project 
Voor de zomervakantie hebben we een succesvolle 3e 
ronde gedaan met 14 senioren en 6 digicoaches. Helaas 
konden we niet alle senioren helpen en daardoor staan er 
nu 9 senioren op de wachtlijst. In september gaan er naar 
verwachting gemotiveerde studenten van Aventus ons 
weer mee helpen om de senioren te begeleiden. Ook zijn 
er jongelui vanuit onze geloofsgemeenschap die 
werkzaam zijn als digicoaches. Een onderdeel van 
Stimenz is Skill-Ability. Jongeren die hierbij horen, helpen 
ook graag mee aan dit project.  
 
Gezocht 
Vanwege de grote groei van dit project zijn we op zoek 
naar digi begeleiders en digicoaches. Digi-begeleiders 
zijn volwassenen die digicoaches helpen bij vragen, 
problemen die ze hebben als coach. Als er nieuwe 
digicoaches en digi-begeleiders bijkomen kunnen we de 

wachtlijst wegwerken en ook nieuwe senioren helpen. 
Een digicoach is ongeveer 5-8 weken lang bezig om een 
senior te helpen. Elk bezoek duurt ongeveer een uur. 
Volg je een opleiding, dan kun je hiervoor veelal 
studiepunten krijgen.  
 
Uniek project 
De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt 
vaak te groot. PDDM is een uniek project. Het is gericht 
op de individuele hulpvraag van de senior. Het is één-op-
één: senior met eigen digicoach. Het is in principe bij de 
senior thuis. Dank zij financiële ondersteuning van Huis 
van Ontmoeting is het gratis.   

Een reactie van een senior 
“Vooral er mee doorgaan. Ik denk dat het zowel voor 
jongeren als ouderen heel leuk en zinvol kan zijn. De 
hulp aan huis en het feit dat het 1 op 1 is, vond ik zeer 
prettig. De heldere uitleg en het geduld van mijn 
digicoach heb ik heel erg gewaardeerd.”. 
 
Tot slot 
Geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact met ons 
op. Mailen kan naar  digitaliseringproject@gmail.com 
of bellen naar  055-843 3680 
 
Namens het projectteam, Marten de Boer  
(projectcoördinator). 

Project Digitalisering De Maten 

Uitnodiging Zegenviering 
Zondag 2 oktober staat in een speciale viering om 15.00 uur het 
zegenen van mensen centraal.  
 
Wat kan het bemoedigend en troostend zijn als de handen worden 
opgelegd en er een persoonlijke zegen wordt uitgesproken. Zoeken 
naar Gods nabijheid in situaties van ziekte, ouderdom, 
eenzaamheid of in dankbaarheid. Ieder kent zijn/haar eigen 
behoefte om persoonlijk gezegend te worden.  
 
We zingen en bidden met elkaar, er is een korte overweging, en er 
wordt met handoplegging een persoonlijke zegenbede 
uitgesproken. Vanwege de persoonlijke betrokkenheid op wie een 
zegen vraagt, is het wenselijk als men zich van tevoren opgeeft.  
 
Voorgangers zijn ds. Ad Wijlhuizen en mevr. Geerten Groenland. 
Het zal duidelijk zijn dat deze viering niet wordt uitgezonden via 
beeld en/of geluid. Informatie en aanmelden kan via de pastores en 
via Anneke Sijtsma,  5412 824,  zegenviering@3ranken.nl. In 
de hal van de kerk liggen vanaf maandag 5 september 
aanmeldingsformulieren. 
 

Anneke Sijtsma 
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All Souls All Mates vindt plaats op zaterdag 29 oktober.  
De kaarsjes zullen staan in de mooie gemeenschaps-
tuin van De Drie Ranken aan de Eglantierlaan. Er is plek 
voor 7000 kaarsjes en allerlei activiteiten die mensen 
uitnodigen om te delen wat leeft aan verdriet en goede 
herinneringen aan dierbaren.  
 
All Souls All Mates begint met het LichtUur om 19.00 uur 
in de kerkzaal. Dit is een tedere bijeenkomst met muziek, 
voordracht, verhalen en film, gelinkt aan een thema rond 
afscheid en rouw. 
 
Om 20.00 uur start het aansteken van de 7000 kaarsjes, 
een karwei dat met hulp van vele wijkbewoners, geen 
karwei blijkt te zijn maar een mooie happening. Om 21.00 
is de activiteit afgelopen. 
 
Op de website van De Drie Ranken staat weer de 
‘Gedachtenispagina’. Daar kun je een herinneringstekst 
achterlaten over een dierbare. Deze tekst wordt tijdens 
de kaarsenactie getoond op de Twitter Wall. Je kunt de 
tekst ook twitteren naar #AllMates en natuurlijk kun je ook 
ter plekke, op de avond van All Souls All Mates een tekst 
doorgeven. En vergeet ook niet de ‘hemelpost’ 
brievenbus, die staat (overigens het hele jaar door) klaar 
in de tuin voor het ontvangen van berichten die anders 
onbestelbaar zijn. 
 
In het All Souls All Mates-café kun je genieten van 
elkaars gezelschap, van het zicht op de kaarsjes en van 
de live muziek. 
 
Graag nodigen we je uit om All Souls All Mates met ons 
te beleven. Om dit alles mogelijk te maken, hopen we dat 
veel mensen weer kaarsjes willen kopen. Gelegenheid 
hiervoor zal zijn op een aantal zondagen, na de viering. 
Ook zullen we weer helpende handen nodig hebben bij 

het opbouwen, bemensen en afbouwen. Op zaterdag 29 
oktober, dus. Houd de oproep hiervoor in de gaten. Wil je 
ons mailen? Dat kan naar:  
 allsoulsallmates@3ranken.nl 

All Souls All Mates 

Gastadressen gezocht voor de “Levende Adventskalender”  

Zowel in 2020 als in 2021 hadden wij de “Levende Ad-
ventskalender” in het najaar helemaal voorbereid, maar 
toen de advent aanbrak, moesten de ontmoetingen van-
wege de coronapandemie helaas worden geschrapt. 
Maar we zijn niet uit het veld geslagen en gaan gewoon 
een nieuwe poging doen. We hebben goede hoop, dat 
het dit jaar wel kan doorgaan.  
 
Daarom zoeken we opnieuw gastadressen voor de 
“Levende Adventskalender” van De Drie Ranken. Samen 
aftellen naar kerst. Het zou mooi zijn, als er op elke werk-
dag tijdens de adventsperiode ergens in De Maten een 

deur opengaat en er mensen achter 
die deur klaar staan om anderen te 
onthalen op een kopje koffie of thee. 
In de donkere dagen voor kerst zou er 
zo even ruimte kunnen ontstaan voor 
een ontmoeting en een gesprekje. 
We hopen, dat ook nu voldoende 
mensen zich opgeven om gastadres 
te zijn, zodat we de kalander weer 
kunnen vullen. Die wordt dan in de 
volgende Drieklank gepubliceerd en 
daarop kan iedereen dan zien welke 
deur er op een bepaalde dag open 
staat. 

   
Doet u mee? Bent u bereid om uw huiskamer voor een 
ochtend, middag of avond op een dag in de adventsperi-
ode open te stellen? Meld u dan aan via e-mail  
frouwkjenagel@gmail.com of telefonisch  06-54 234 
979. Ook met uw vragen kunt u bij ons terecht. Na aan-
melding wordt in overleg met u bepaald op welke dag en 
welk dagdeel uw deur op de kalender zal verschijnen.  
 
Namens de Taakgroep Pastoraat 
Frouwkje en Arie Nagel 
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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.  
 

Kerkelijk werker Geerten Groenland,  
 geertengroenland@3ranken.nl 
 

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. 
 

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, 10.00 
uur. 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. 
 

Jeugddiaconie: Organiseert acties met jongeren. Wij 
willen een luisterend oor zijn voor de jeugd. Marten de 
Boer, 06-2951 3552  jeugddiaconie@3ranken.nl 

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: Geerten Groenland 

Kerkwijzer  

Informatie (Algemeen, lidmaatschap, bijdragen) 

Vieringen 

Taakgroep pastoraat 

In gesprek met lotgenoten 

Taakgroep Diaconie 
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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 Taizé-reis 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. Tineke Topman  5342 885 
 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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4 september 
10.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen  
 
11 september 
10.00 uur ds. A.A. Wijlhuizen, bevestiging  en afscheid 
ambtsdragers en medewerkers 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jaar. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar. 
 
18 september 
10.00 uur, ds. H.J. ten Brinke, Maaltijd van de Heer.  
Afscheidsviering van ds. Henri ten Brinke 

25 september 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, mmv Pur Sang, 
Open Kring Viering, Startzondag 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
2 oktober 
10.00 uur, mevr. R. Hofman 
 
9 oktober 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jaar. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar. 
15.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en RK voorganger, 
Zegenviering 
 
16 oktober 
10.00 uur, ds. C. Huisman 
 
23 oktober 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en RK voorganger,  
Open Kring Viering, mmv Pur Sang 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
30 oktober 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Gedachtenisviering, 
mmv Pur Sang 
6 november 
10.00 uur, ds. R. van Haeringen 
 
13 november 
10.00 uur, ds. C. Huisman 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jaar. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 

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 
4 september, mevr. C. Lindner   
11 september, pastor Rita Vermeltfoort 
18 september, mevr. M. Brussel  
25 september, Pastor H.de Jong, RK dienst  
2 oktober, mevr. C. Lindner 
9 oktober, mevr. M. Kuiper 
16 oktober, pastor Jolanda Aantjes 
23 oktober, pastor Geerten Groenland, RK dienst 
30 oktober, dhr. R. Bloemendal  
6 november, dhr. H. Ekenhorst 
13 november, mevr. ds. C. van Dijk  
 
Groot Schuylenburg - Vierhuis 
De Groene Voorwaarts 61 
4 september, dhr. Arjan van Hees  
18 september,  ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
2 oktober, dhr. Arjan van Hees 
16 oktober, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
6 november, dhr. G.J de Graaf 
20 november, ds. Constance Schouwstra-Dijkman 
 

Vieringen van 4 september t/m 13 november 2022  

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

• Er is elke week kinderdienst of Lichtboot en oppasdienst.  






