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Inhoud Van de redactie  

Voorouders, voorvaderen, ja, maar 
voormoeder? Niet echt een 
ingeburgerde term. Terwijl in de bijbel 
op cruciale momenten vrouwen een 
doorslaggevende rol spelen. In de 
stamboom van Jezus worden er 5 
genoemd: Tamar, Rachab, Ruth, de 
vrouw van Uria (Bathseba) en Maria. 
In de komende adventsperiode 
komen ze voorbij.  
 
De goede voormoeder werd daarmee 
het thema van deze Drieklank. En 
dan in de ruimere betekenis van een 
voorbeeld-moeder. Welke vrouw, in 
het verleden of nu, inspireerde je, en 
waartoe? Wat was daar voor jou goed 
aan?  
 
Rosanne, die we verwelkomen in de 
redactie, ging in gesprek met een 
aantal jonge vrouwen over dit thema. 
Lini reageerde op onze oproep in de 
weekbrief. Ad, in zijn zwanenzang als 
redactielid, schrijft over zijn goede 
voormoeders in de meditatie, en las 
over Maria voordat hij naar Lourdes 
ging. 
 
Ikzelf herkende afgelopen vakantie 
opeens mijn grootmoeder in een 

schilderij in een 
museum. Zij 
was het 
natuurlijk niet, 
maar de manier 
waarop de oude 
vrouw op het 
schilderij het 
brood sneed, 
terwijl ze het 
aan de borst 
gedrukt had, 

bracht haar terug. Ik herinnerde mij 
dat ik als kleine jongen gefascineerd 
toekeek. Door mijn moeder ingeprent 
dat messen gevaarlijk waren… En dat 
deed me weer denken aan de rode 
kruisbessenjam, heerlijk, die ze 
maakte van de bessen uit haar eigen, 
enorme groentetuin. En aan de 
kippenren er in, aan de staken met 

sperziebonen, de grote bladeren van 
de rabarber… Haar trots op en liefde 
voor die tuin. Mag ik daarom nog 
steeds graag een beetje tuinieren? 
 
Van een heel andere orde is Michelle 
van Tongerloo, die ik nu al een tijdje 
op LinkedIn volg. Huisarts en 
straatarts in de Pauluskerk. 
Hemelschrijende 
verhalen over hoe 
illegalen, dak- en 
thuislozen, die 
zorg nodig hebben 
van het kastje 
naar de muur 
worden gestuurd. 
Hoe een jonge 
moeder in de 
schuldhulp-
verlening  in de stress schiet door de 
tegenstrijdige hulpverleners: de een 
wil dat ze meer gaat werken om haar 
schulden af te bouwen, de ander dat 
ze meer tijd aan haar kind met 
gedragsproblemen besteedt, de 
derde dat ze haar studie afmaakt 
zodat ze beter betaald werk kan 
vinden… Michelle van Tongerloo 
noemt zichzelf een klokkenluider, 
maar ondertussen geeft ze ook 
gewoon directe, praktische hulp. Een 
inspirerende voormoeder, gewoon 
vandaag de dag. 
 
Ik hoop dat jij/u ook geinspireerd 
wordt door deze Drieklank, en door 
wat er in onze geloofsgemeenschap 
gebeurt, zoals in de diverse andere 
artikelen voor het voetlicht komt. En 
dat jij/u inspiratie mag putten uit de 
komende Advents en Kerstperiode. 
‘Vrede op Aarde, en in de mensen 
een welbehagen’: we hebben het 
hard nodig! 
 
 
Gert Jan Luiten 
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 De goede voormoeder 

Onder dit thema gaan we eind november de adventstijd in. We staan stil bij de 
bijbelse vrouwen die door Matteüs zijn opgenomen in het geslachtsregister dat 
op Jezus uitkomt. Maar het stelt ook vragen aan wie je zelf ziet als voor-
moeders. Laat ik er twee noemen. Twee vrouwen die van betekenis voor me 
zijn.  
 
In de eerste plaats denk ik aan mijn al lang geleden overleden zeeuwse tante 
Thona  van Gilst-de Waal. Ze woonde in Bruinisse. Zelf had ze geen kinderen, 
maar wij hadden een zwak voor haar. Ze was niet alleen warm, gul en hartelijk 
naar ons als kinderen, maar ze was een vrolijke verhalenvertelster en een blij 
gelovig mens die met iedereen en alle standen kon omgaan. Of ze alleen maar 
‘goed’ was? Vast niet, maar voor mij wel een voorbeeld, en meer dan dat.   
 
Een andere voormoeder waar ik met respect aan denk is Ida Gerhardt. Een 
veel ernstiger en zwaarmoediger mens dan mijn tante. Ook zij kreeg zelf geen 
kinderen, maar liet een rijke schat aan gedichten na die mijn liefde voor poëzie 
heeft gevoed. Ik leerde een deel van haar gedichten ooit uit mijn hoofd. ‘Ik 
kwam langs Zalk gegaan’.  Een voormoeder met wie ik blijf leven. En zo zijn er 
talrijke geweest. Bij jou? 
 
Ad Wijlhuizen 

In de stamboom waarmee het evangelie van Matteüs 
begint komen vijf vrouwen voor. Vijf vrouwen die 
voorafgaan aan de geboorte van Jezus. Opvallend dat in 
die mannelijke lijn (zo ging dat in die tijd) ruimte wordt 
gemaakt voor vijf vrouwennamen. Op weg naar kerstmis 
staan we stil bij deze vrouwen. Maar ook bij onze eigen 
voormoeders. Want we spraken altijd al  wel van 
voorouders en voorvaderen, maar van voormoeders 
hoorde je eigenlijk niet. Wie was eigenlijk voor jou een 
goede voormoeder (v/m)? En wanneer ben je er zelf één? 
Er komen immers na jou nog nieuwe generaties. Hoe zou 
je daar nu al goed voor kunnen zorgen? 
 
27 november, 1e advent:  Open kring Viering met als 

thema: de vrouw van Uria, 
oftewel ‘de Goede 
Voormoeder’ 

4 december, 2e advent:  Ruth 
11 december, 3e advent:  Rachab , tevens doopdienst 
18 december, 4e advent:  Tamar 
25 december, 1e kerstdag: Maria 

 

Advent en Kerst 2022   

KERSTAVOND  
rond De Drie Ranken 

 
een beleving om mee te maken 

 voor alle leeftijden 

 
Geen kerkdienst, geen wandeling, maar zelf 

opgenomen worden in het kerstverhaal.  
Dát ga je meemaken op kerstavond 24 december. 
Er zijn drie momenten waarop je kunt instappen: 

om 18.30, 19.30 en 20.30 uur.   
De duur: ongeveer 30 minuten.  

Zorg dat je tenminste 10 minuten  
tevoren aanwezig bent,  

anders kom je Bethlehem  
mogelijk niet op tijd binnen.  

Meer info?  
Bekijk vanaf 15 november  

de website van De Drie Ranken. 
 

www.de3ranken.nl 
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 Terugblik seizoen 2021-2022 door de Kleine Kerkenraad 

In augustus zijn we als leden van de Kleine 
Kerkenraad een zaterdag bij elkaar gekomen om 
terug te blikken op het afgelopen jaar. Met vragen als 
‘waar zijn we tevreden over’ en ‘wat kan beter’ 
hebben we geprobeerd om (positief) kritisch naar 
onszelf te kijken. 
 
Het was het eerste jaar in een nieuwe samenstelling. 
Naast de vaste ambtsdragers van de KRM 
(Kerkrentmeesters) en de taakgroepen Diaconie, 
Pastoraat en het Liturgisch werkoverleg waren er twee 
nieuwe voorzitters, twee nieuwe mensen voor het 
scribaat en een nieuw iemand van het JWO 
(Jeugdwerkoverleg). We waren het er over eens: we 

hebben een fijn team en kunnen bouwen op elkaar!  
Met dankbaarheid ook hebben we terug gekeken op al 
het werk dat door onze voorgangers is verzet. Zij hadden 
een bijzondere zware klus om het hele traject van de 
vernieuwbouw te begeleiden en kregen daar ook nog 
eens de Coronacrisis overheen. Ook het afgelopen jaar 
zijn zij nog beschikbaar geweest om alle losse eindjes te 
blijven begeleiden en mochten wij nog altijd een beroep 
op hen doen bij de diverse vragen die bij ons naar voren 
kwamen. 
 
Wat was het een jaar! We hebben ons nooit gerealiseerd 
wat er allemaal voorbij kon komen. Wat zijn er 
ongelofelijk veel taak- en werkgroepen in onze mooie 
wijkgemeente actief. Wat wordt er een werk verzet door 
enorm veel, zeer betrokken vrijwilligers. Daarbij wordt niet 
alleen gekeken naar de mensen die aan De Drie Ranken 
zijn verbonden maar ook daarbuiten. Een luisterend oor, 
een kop koffie, inzameling voor de voedselbank, Kerk op 
een kier in Corona tijd. Teveel om alles op te noemen. 
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk taak en 
werkgroepen te bezoeken. Alle betrokkenheid en de 
grote inzet van iedereen stemde ons dankbaar en maakte 
ook dat we ons als Kerkenraad gedragen weten. 
 
In december werd duidelijk dat onze wijkpredikant Henri 
ten Brinke in de loop van het nieuwe jaar met vervroegd 
emeritaat zou gaan. Een grote verandering voor Henri 
maar ook voor onze wijkgemeente. Door de 
vernieuwbouw en Corona was er geen actueel 
beleidsplan. Om een nieuwe predikant te kunnen 
benoemen moest er wel duidelijkheid zijn over de koers 
en de wensen die we als wijkgemeente wilden volgen. 
Daarom werden er met spoed een aantal 
wijkbijeenkomsten georganiseerd om ieders inbreng mee 
te kunnen wegen. Wat fijn om elkaar tijdens deze 
bijeenkomsten te ontmoeten en om te merken hoe groot 
ieders betrokkenheid is. Het resultaat was een lijvig 

beleidsplan met maar liefst 44 beleidsvoornemens. Geen 
geringe taak om dit de komende vier jaar te gaan 
realiseren. We hebben de beleidsvoorstellen uitgewerkt 
in een werkplan waar we vanaf september mee aan de 
slag zijn gegaan. 
 
Het vertrek van Henri bracht heel wat werk met zich mee. 
Een afscheid organiseren. Een functieomschrijving 
maken, een vacature tekst. Een beroepingscommissie 
instellen die de juiste vragen wist te stellen, waarvoor wij 
weer op zoek moesten naar alle antwoorden. Maar we 
zien dat de commissie enthousiast is en bruist van de 
ideeën. We hopen dat het allemaal op zo kort mogelijke 
termijn gaat lukken. Maar zolang dat nog niet geregeld is 
moest er ook voor ondersteuning voor Ad en Rosanne 
gezorgd worden. Overigens ook zij hadden onze 
aandacht. We hebben met hen ook jaargesprekken 
gevoerd en gekeken hoe we hen zo goed mogelijk in hun 
werk en met voorkomende vragen kunnen ondersteunen.  
 
Een ander onderwerp dat onze dringende aandacht 
vraagt is ons mooie gebouw. Nu het (bijna) klaar is moet 
er ook gezorgd worden voor een goede exploitatie. Een 
taak voor de beheercommissie, maar als wijkkerkenraad 
moeten wij daar ook onze mening over vormen en hen 

hierin ondersteunen. Ondertussen is bekend dat er een 
vacature voor een beheerder is ontstaan, ook dit verdient 
onze aandacht, al is dit iets wat met name in het nieuwe 
seizoen 2022 – 2023 verder uitgewerkt gaat worden. 
Behalve de exploitatie moeten er ook nog allerlei losse 
eindjes en randzaken geregeld worden. Een zeer 
belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit van het geluid. 
Ondanks vele pogingen en heel veel, soms goed 
bedoelde maar niet werkende, ideeën is het nog steeds 
niet gelukt om dit op een zodanig niveau te brengen dat 
de vieringen voor iedereen goed verstaanbaar zijn. Een 
groot punt van onze zorg en uiteraard van de mensen 
van beeld en geluid. 
 
Voor wat betreft de organisatie 
hebben we ook het voorstel van de 
werkgroep Organisatie overgenomen 
om anders, ‘verbindend’, te gaan 
organiseren. Dit houdt in dat we 
enkele keren per jaar met zoveel 
mogelijk groepen samen vooruit 
kijken, op basis van het thema, en 
activiteiten plannen en beter op 
elkaar afstemmen. Zo hopen we op 
meer onderlinge betrokkenheid en 
een betere afstemming van 
activiteiten op elkaar, waarbij we 
elkaar kunnen aanvullen en 
ondersteunen. Vanaf oktober 2022 
zijn we gestart met een proef om dit 
op een andere manier te gaan doen.  
 
Voor een deel sluit dit ook aan op een ander punt van 
onze zorg: de omgang met elkaar. Sommige mensen zijn 
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 Terugblik - vervolg 

in de loop van de jaren, onbedoeld, gekwetst. En we 
merken dat sommige mensen ook wel eens onheus 
bejegend worden. Het heeft onze aandacht hoe we hier 
enige invloed op uit kunnen oefenen. We zijn tenslotte 
niet voor niets met elkaar ‘mensen van God’. In ieder 
geval proberen we zelf het goede voorbeeld te geven. 
Dit vraagt om goede communicatie. Tijdens onze 
evaluatie constateerden we dat dat wel een punt van 
aandacht is. Hoe goed we het ook bedoelen en 
bespreken toch slaan ook wij nog geregeld de plank mis 
en vergeten we betrokken mensen vooraf te informeren. 
Desondanks probeerden we geregeld iets te publiceren in 
Drieklank en de Weekbrief. Daarnaast organiseerden wij 
wijkavonden en hebben geprobeerd u aansluitend aan de 
vieringen een aantal keren bij te praten. Voortaan kunt u 

via de weekbrief ook onze verslagen 
van de vergaderingen inzien. Ook 
hebben we het besluit genomen om 
iedere 2e zondag van de even 
maanden een ‘happy hour’ te 
organiseren waarbij u vragen kunt 
stellen en wij u bij praten. 
 

Ten aanzien van onze jongeren nemen we deel aan 
gesprekken met het JWO en de Vuurplaats. Tijdens deze 
gesprekken worden ervaringen uitgewisseld en 
gesproken over de toekomst van onze kerkgemeenschap 
en hoe wij dit voor jonge mensen gestalte kunnen blijven 
geven. De inbreng van jongeren zelf vinden we hierbij 
onmisbaar. 
 
Dan heeft de Kerkenraad ook 
nog ingestemd met het voorstel 
van de werkgroep Duurzaamheid 
om ons aan te melden om een 
‘Groene Kerk’ te worden. Een 
zaak niet alleen van de 
werkgroep, maar van ons 
allemaal. Dit betekent dat we 
ieder jaar tenminste één stap 
moeten zetten om iets in en rond 
ons gebouw te verduurzamen. Als Kerkenraad brengen 
we dit graag onder uw aandacht. 
 
Dit verslag is een impressie van wat er zoal gedaan is. 
Wat nog niet genoemd is zijn de grote en kleine 
onderwerpen die jaarlijks of eenmalig ook nog aan de 
orde komen. We noemen nog de begrotingen die 
goedgekeurd moeten worden, roosters die ingevuld 
moeten worden, taken die neergelegd worden en weer 
om een her-invulling vragen, onze contacten en 
gesprekken met Apeldoorn Centraal. Voor ons als 
voorzitters was het verrassend wat er allemaal voorbij 
komt in zo’n jaar. Maar ook fantastisch om te zien dat we 
het niet alleen hoeven te doen, dat we samen de mooie 
levende wijkgemeente vormen die we zijn als De Drie 
Ranken. Dank daarvoor! 
 
Gert Nijmeijer en Tineke Breuer 

 
 
 
 

Vacature koster-beheerder  
(m/v/x)  

 

Nu onze vaste beheerder Wessel 
van Ginkel stopt met zijn werk 
voor De Drie Ranken, ontstaat er 
een vacature voor koster-
beheerder. Een uitdagende en 
gevarieerde functie. Misschien wel 
iets voor jou? 
 

Ondernemend, gastvrij en communicatief 
Dat zijn de kernwaarden van de nieuwe koster-
beheerder van De Drie Ranken, zo staat te lezen in de 
functieomschrijving. Het gaat om een functie voor 16 uur 
per week, ingaande vanaf 1 januari 2023, of zoveel 
eerder als mogelijk. Iedereen die geïnteresseerd is en 
vindt dat hij of zij geschikt is, wordt van harte 
uitgenodigd te solliciteren. Dit geldt ook voor mensen die 
al (bijna) met pensioen zijn en dit werk ambiëren. 
 
Flexibel en veelzijdig 
Je werkplek is De Drie Ranken, maar je komt in dienst 
van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). De 
aard van de functie brengt met zich mee dat de 
werktijden heel flexibel ingezet kunnen worden, dus ook 
in de avonden en de weekenden. Het is een uitdagende 
en veelzijdige functie. Een van de taken als koster-
beheerder is het aansturen van het team vrijwillige 
hulpbeheerders, dus je werkt niet alleen. Je hebt de 
beschikking over een eigen kantoorruimte in De Drie 
Ranken.  
 
De beloning geschiedt volgens schaal 7 (max € 3.114,91 
bruto per maand bij fulltime dienstverband), met 8% 
vakantietoeslag en een 13e maand. Woonwerk-
vergoeding is € 0,19 per km. 
 
Meer informatie 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk dan op 
www.3ranken.nl/vacature-koster-beheerder/ voor de 
uitgebreide vacaturetekst, de functie- en 
taakomschrijving en de arbeidsvoorwaardenregeling 
kerkelijk medewerkers PKN 2022.0701.  
 
Ken je misschien iemand die geknipt is voor deze 
functie, wijs hem of haar dan op de vacaturetekst op de 
website. 

Moeder 
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 Geerten Groenland: ouderenpastor in De Drie Ranken 

Uitgerekend op de dag dat Henri verhuist van 
Apeldoorn naar Doetinchem heb ik een gesprek met 
Geerten Groenland, zijn vervanger. Voor haar, zo 
blijkt al snel, spelen kerkgenootschappen geen rol. 
Dat zijn slechts maaksels van mensen. Zelf van 
katholieke huize is zij voluit oecumenisch en zijn  
mensen van welke denominatie ook even waardevol. 
Voor hen allen wil zij er zijn.   
 
Geerten is geboren in 1960 in Zevenaar. Zij groeide op in 
een katholiek, Brabants gezin. Haar ouders wilden het 
geloof aan hun kinderen doorgeven niet strak volgens de 
lijnen van het instituut kerk maar meer vanuit het gevoel, 
het hart en de beleving. Zij zochten in hun wijze van 
geloven naar de vernieuwing zoals die in Vaticanum II tot 
uitdrukking was gekomen.  

 
Als kind ging Geerten graag naar de kerk, gevoelig als zij 
toen al was voor de mystiek van de vieringen. Zij was 
zich al jong bewust van het geheim dat er meer moest 
zijn dan wat zichtbaar was. Graag wilde zij ter communie 
gaan. Maar dat mocht zij als jong meisje niet.  Het voelde 
aan alsof zij uitgesloten werd en niet volwaardig mee 
mocht doen. Zij deed eerste communie, maar tot het 
doen van het vormsel kon zij niet komen. Zij vond dat 
zoiets als liegen tegen God, omdat de kerk waaraan ze 
dan trouw zou beloven te veel dingen verbood die 
tegengesteld waren aan zoals zij God beleefde. Zij wilde 
in haar keuze eerlijk en oprecht kunnen zijn. 
Zij volgde na de basisschool het Christelijk Atheneum in 
Arnhem. Zij maakte graag muziek, zong veel en speelde 
dwarsfluit. In haar geloofsbeleving stond zij open voor 
contact met mensen en kerkgemeenschappen waarin zij 
hetzelfde zoeken naar God en het wonder van het leven 

herkende als zij dat bij zichzelf ervoer. Geloof was iets 
dat je persoonlijk geschonken werd in een open en 
luisterende houding. Dat was toen zo, en dat is altijd zo 
gebleven. 
 
Deze instelling van zoeken naar wat oprecht en 
authentiek is, is haar eigen en blijkt misschien ook wel uit 
de vele studies die zij in de loop van de jaren gevolgd 
heeft. Via de studie biologie, de Pedagogische Academie 
en de studie wiskunde, is zij uiteindelijk in de informatica 
terecht gekomen. Zij werkt nu bij de Belastingdienst. Zij 
kan daar haar werk zo indelen dat zij voldoende tijd 
overhoudt om daarnaast nog andere dingen te kunnen 
doen die haar interesseren.  
 
Zo heeft zij ooit een pelgrimstocht in het voetspoor van 
Franciscus van Assisi gelopen. De levensgeschiedenis 
van deze Heilige heeft haar zo gefascineerd dat zij in 
haar leven graag zoveel mogelijk de Franciscaanse 
gedachte wil volgen. Ook plaatselijk zocht zij aansluiting 
bij een kerkgemeenschap waarin zij katholiek kon blijven 
maar tegelijkertijd met andersdenkenden samen kon 
zoeken naar wat geloof in deze tijd inhoudt en je kan 
geven juist ook in verbinding met het leven van alledag. 
Zo kwam zij in De Drie Ranken terecht waar zij al snel 
haar plek vond in allerlei oecumenische en diaconale 
projecten.  
 
In 2001 ging zij theologie studeren aan de zelfstandige 
Katholieke Theologieopleiding van de universiteit van 
Utrecht. Tegelijk was ze actief in de Emmanuëlparochie. 
Ze leerde Jan Vernooij en Frans van Schaik kennen. 
Frans van Schaik noemt zij haar geestelijke vader. Vlak 
voordat Frans als pastoor in de Maten stopte, heeft zij 
onder zijn begeleiding in De Drie Ranken haar vormsel 
alsnog gedaan. Ik heb het als een kadootje ontvangen, 
zoals zij het zelf vol ontroering zegt. Zij was er nu aan toe 
door het open en zoekende karakter van het geloof zoals 
zij dat zo herkenbaar in De Drie Ranken ervoer. In 2014 
rondde zij haar studie af. Zij is nu bevoegd om pastoraal 
werk te doen binnen de kerk, in tehuizen en instellingen.  
  
Zij heeft het als een groot voorrecht ervaren dat zij 
onlangs door de kerkenraad van De Drie Ranken    
gevraagd is om tijdelijk als ouderenpastor werkzaam te 
zijn. Zij wil voor de mensen die haar zijn toevertrouwd 
een luisterend oor zijn; zij wil openstaan voor wat 
ouderdom voor mensen betekent en aan zorgen en 
onzekerheden met zich mee kan brengen. Zij zou het 
mooi vinden als de mensen door haar bezoek weer 
lichtjes in de ogen krijgen. Ook als de mogelijkheden dan 
misschien wat beperkt zijn geworden, dan nog zijn 
ouderen net zo volwaardig mens als ieder ander. Zo wil 
zij de ander open en met respect tegemoet treden. Ik heb 
er zin in, zegt ze. 
 
Hans Hulst 
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 Buurtkast 

De diaconie heeft dit voorjaar het initiatief genomen 
om een Buurtkast bij de kerk te plaatsen. Bedoeld om 
mensen uit de buurt te steunen die het lastig hebben 
om rond te kunnen komen.  
 
Door de steeds verder oplopende inflatie en 
energieprijzen is er een grotere groep die hier mee te 
maken heeft. Dan is het fijn dat er een plek is waar je 
terecht kan voor levensmiddelen maar ook drogisterij 
artikelen. Omdat het in zo’n situatie prettig is om anoniem 
te blijven is de Buurtkast dag en nacht bereikbaar en kan 
er (redelijk) ongezien iets uit de kast gepakt worden.  
 
Er is bewust gekozen voor houdbare levensmiddelen en 
drogisterij artikelen. In sommige Buurtkasten worden ook 
spelletjes en kleding of huishoudelijke artikelen 
aangeboden. Omdat hiervoor ook andere instanties zijn 
zoals de Kledingbank en de kringloopwinkels doen we 
dat niet, wel verwijzen we, door het informatie- materiaal 
dat in de kast ligt, naar deze mogelijkheden. Ook 
informatie van Schuldhulpmaatje en Stimenz is in de kast 
te vinden.  
 
Vrijwilligers beheren en controleren de Buurtkast. We 
willen u vragen om de producten die u wilt inleveren niet 
in de Buurtkast te zetten maar in het krat dat hiervoor 
bestemd is. Deze vindt u in de Ontmoeting bij de 
Diaconiekar in de kerk. De vrijwilligers zullen de 
Buurtkast aanvullen en kunnen op deze manier ook beter 
zien aan welke producten behoefte is. Ook de 
houdbaarheidsdatum kan dan gecontroleerd worden. 
Helaas hebben we al producten ontvangen die over de 
houdbaarheid heen zijn. Deze producten kunnen we echt 
niet gebruiken en dat geldt ook voor de Voedselbank. 

Welke producten kunt u inleveren:  maandverband/
tampons, shampoo, tandpasta, tandenborstels.  
Levensmiddelen zoals glasconserven groente/ 
pastasaus, blikconserven, macaroni/spaghetti in plastic 
verpakking, potjes broodbeleg, rijstwafels. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar  
 buurtkast@3ranken.nl  
 
Wilma Paulussen - Diaconie 

Diaconaal project 2022-2023: Eco Brixs in Masaka, Oeganda 

Eco Brixs is een fabriek waar plastic afval zodanig 
wordt verwerkt dat er weer nieuwe producten van 
gemaakt kunnen worden. Zo worden er straatstenen, 
afrasteringspalen en zitbanken van gemaakt.  
 
Eco Brixs is in 2017 gestart als een klein initiatief uit 
onvrede dat plastic niet werd ingezameld. Van al het 
plastic afval werd er 90 % gestort of illegaal verbrand. 
Maar de verbrandingsgassen zitten vol giftige stoffen. Het 
stilstaande water in het gestorte plastic zijn een 
broedplaats voor muskieten. In Oeganda sterven meer 
dan tienduizend mensen aan malaria en hoort daardoor 
in de top van malariagevallen in de Afrikaanse landen. 
Daarnaast sterft er heel veel vee door het eten van 
plastic.  

In een achtertuin werd een inzamelingspunt voor plastic 
geopend. Deze plek werd al heel snel te klein en er is 
gezocht naar een manier om het plastic te gaan recyclen. 
Na maanden experimenteren is er een composiet 
ontwikkeld waar bestrating van gemaakt kan worden. Uit 
testen gedaan in Nieuw-Zeeland blijkt dat deze bestrating 
geen belasting voor het milieu vormt door het vrijkomen 
van microplastics. Hierna zijn er meerdere nieuwe 
producten ontwikkeld. 
 
Om de fabriek verder te kunnen opschalen is er een 
plastic was- en droogstraat nodig waarmee er 10 ton 
plastic per dag gewassen en gedroogd kan worden, en 
een machine die het plastic versnippert. 
 
Wilt u ons project steunen? Het rekening nummer van de 
diaconie is NL29RABO 0118 7209 37 tnv. diaconie Prot. 
gemeente Apeldoorn ovv. Eco Brixs Tearfund. Alle giften 
klein en groot zijn welkom.  
 
Wilma Paulussen - Diaconie  
 
www.ecobrixs.org 
www.tearfund.nl/projecten/
werkgelegenheid-voor-
jongeren-door-afvalrecycling 
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Korte toelichting 
bij de ‘Levende 
Adventskalender’ 
 
De adventsperiode is de tijd 
van verwachting, waarin we 
toeleven naar Kerstmis, het 
feest van de geboorte van 
Christus. Maar de advents-
periode valt bij ons op het 
noordelijk halfrond samen met 
de donkerste periode van het 
jaar. De dagen zijn op zijn 
kortst, het zonlicht is schaars 
en de luchten zijn dikwijls grijs. 
Het zijn de donkere dagen 
voor kerst, zegt men dan ook 
vaak. 
 
Wat is het tegen deze 
achtergrond dan fijn, dat er 
juist in die periode deuren 
opengaan waarachter we 
gastvrijheid en menselijke 
warmte kunnen vinden. U kent 
vast wel de adventskalenders 
die je in sommige winkels kunt 
kopen; op elke dag in de 
adventsperiode kun je op zo’n 
kalender een luikje 
openmaken, waarachter dan 
een chocolaatje of iets anders 
verborgen zit. Naar analogie 
van die commerciële 
adventskalenders hebben wij 
een ‘Levende 
Adventskalender’ 
samengesteld. Niet met 
papieren luikjes waarachter 
een chocolaatje zit, maar met 
echte deuren waarachter 
gemeenteleden wonen die u 
welkom heten op de aangeven 
tijd en dag en die u onthalen 
op een lekker warm kopje 
koffie of thee en openstaan 
voor een praatje.  
 
Weet u niet, wie er achter een 
bepaalde deur woont? Geen 
probleem, dat maakt de 
ontmoeting des te spannender. 
Schroomt u niet om de stoute 
schoenen aan te trekken en 
aan te bellen op het 
aangegeven adres. De 
bewoner(s) heeft/hebben koffie 
en thee gezet en zit(ten) klaar 
om u welkom te heten.  
 
Tot slot een woord van dank 
aan alle mensen die achter de 
deuren op de ‘Levende 
Adventskalender’ wonen voor 
de bereidheid om hun deur in 
deze periode open te doen.  
 
Frouwkje en Arie Nagel 
(namens Taakgroep 
Pastoraat) 

Kerst in De Drie Ranken 

Kerstmarkt: Ja, mits... 
zaterdag 10 december 
10.00 – 15.00 uur 
 
Er komt een kerstmarkt, maar hoe 
uitgebreid hangt af van voldoende 
mensen die de organisatie van een 
onderdeel op zich willen nemen. De Drie 
Ranken wordt die dag omgetoverd tot 
een sfeervolle markt. Natuurlijk komt Eef 
met haar kaarsen, ontfermt Hetty zich 
met de bloemengroep en andere 
bloemschiksters over de kerststukken en 
kerstbakjes, zijn er kaarten en heeft de 
creatieve handwerkgroep tafels vol met 
knutsels, brei- en haakwerk.  
 
Maar verder? Daar hebben we jou voor 
nodig.  

 Wie wil de nieuwmarkt coördineren? 

 Wie wordt aanspreekpunt voor één of 
meerdere verlotingen of een raadspel, 
zoals bonen, knikkers of kerstballen 
raden of het gewicht van een 
krentenbrood. Of ‘lootjes’ met nummer 
in de kerstboom? Er is hulp voor het 
inzamelen van prijzen en prijsjes. 

 Een kerstkraam met kerstartikelen is 
leuk, mits iemand dat wil coördineren. 

 Hobbyisten en/of schrijvers van harte 
welkom. 

Dus een dringende vraag: Hoe zit dat 
met jou? Liggen je kersttalenten op 
creatief gebied of ligt je kracht bij het  
verzorgen van de inwendige mens of 
muziek. Wat borrelt er onder jouw 
kerstmuts?  
 
Neem zo spoedig mogelijk contact op 
met  kerstmarkt@3ranken.nl,  
 541 28 24. Gun jezelf een gezellig 
dag en meld je aan. De opbrengst is 
bestemd voor 50% voor ons diaconale 
project Eco Brixs en 50% voor De Drie 
Ranken. 

Seniorenkerstviering 
woensdag 21 december  
16.00 – 18.30 uur 
  
We hopen dat dit jaar onze kerstmiddag 
voor senioren weer kan doorgaan. Houd 
u in ieder geval deze middag vrij. In de 
weekbrief en via de bezoekers uit het 
pastoraat houden we u op de hoogte.  
 
Om 16.00 uur is er in De Kerkzaal een 
viering waarin we stilstaan bij het 
wonder in de kerstnacht. Aansluitend 
ontmoeten we elkaar van 17.00 – 18.15 
uur tijdens een broodmaaltijd in De 
Huiskamer en De Ontmoeting.  

Iedereen is van harte welkom ongeacht 
leeftijd en of u nu wel of niet lid bent van 
onze geloofsgemeenschap. Vanwege de 
voorbereidingen en de maaltijd is het 
prettig dat u zich van tevoren opgeeft. 
De kerstmiddag is gratis. Bij de uitgang 
is er een collecte ter bestrijding van de 
onkosten.  
 
Vindt u het vervelend om in het donker 
over straat te gaan, dan kunt u naar huis 
gebracht worden. Vanaf 1 december 
liggen er aanmeldformulieren en een 
doos voor de aanmeldstrookjes in De 
Drie Ranken. Loop gerust even binnen.  
 
Voor meer informatie belt of mailt u met: 
Tineke Gerritsen,  533 64 31 of 
Anneke Sijtsma,  541 28 24,  
 seniorenkerstmiddag@3ranken.nl 

Grootmoeder 
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Financieel overzicht verbouwing 
en inrichting peildatum 30-06-2022 
 
Samenvatting uitgaven 2019 t/m 2022  
 
Inrichting           
Posten boven de € 2.500: 
Stoelen en tafels  19.803 
Liturgisch centrum 25.815 
Gedachteniswand (legaat) 13.080 
Stilteruimte 15.712 
Geluidsinstallatie 28.326 
Beamer   7.988 
Ikea totaal 3.850 
Glaskunst patio   4.000 
Subtotaal    € 118.574   
als perc totaal inrichting 84%  
Totaal Inrichting   € 141.025  
 
Projectbureau    
Waarvan boven de € 2.500 per post: 
Keuken    8.085 
Werkzaamheden patio    5.204 
Holland Property (HP) 105.982 
Werkzaamheden Voorhof        25.370 
Akoestiek 12.525 
Zonnecollectoren   12.827 
Regiemeubel beeld/geluid  7.865 
Blad voor bar 3.228 
Bekabeling buitenverlichting 2.662 
RVS platen op toren 3.811 
Gevel belettering 3.976 
Bewegwijzering 4.395 
Beplanting 3.209 
Subtotaal € 199.139 
als perc totaal projectbureau  83% 
Totaal Projectbureau   € 240.503 
 
Totaal Uitgaven € 381.528   

 
 
 
Samenvatting inkomsten  
2018 t/m 2020  
 
Ontvangen van/vanuit:  
Kerkleden   73.055 
tbv inrichting 
Diverse kerkacties   39.441 
tbv inrichting 
Subtotaal € 124.414         
 
Wijkkasvermogen 79.543 
tbv projectbureau 
Reserveringen Diaconie  11.918 
tbv inrichting 
 
Totaal Inkomsten € 203.957 
 

Toelichting 
Graag geven wij u een tussentijds 
financieel overzicht over de 
vernieuwbouw vanaf de start in 2018. 
 
De uitgaven zijn onderverdeeld in 
kosten Inrichting en 
kosten Projectbureau, daaronder ziet u 
alle inkomsten voor de vernieuwbouw. 
Op dit moment zitten we in de eindfase 
van de oplevering door de aannemer. 
Nog niet alles is afgerond, onder de 
laatste zaken vallen o.a. de garantie van 
het dak en de vloer. Daarnaast wordt er 
nog volop gewerkt aan enerzijds het 
geluid en anderzijds de akoestiek. 
Uiteindelijk volgt dan de eindafrekening 
met de projectontwikkelaar.  
 
Zoals u ziet is er een groot verschil van 
177.571 euro tussen de inkomsten en de 
uitgaven. Dit verschil is gedekt door de 
reservering voor groot onderhoud op 31-
12-2017 van 104.828 euro. Daarnaast 
hebben we een garantstelling van de 
Protestantse Gemeente Apeldoorn van 
183.000 euro, omdat het kerkgebouw na 
de vernieuwbouw een hogere waarde 
heeft gekregen.  
 
We gaan ervan uit dat alles tegen het 
eind van dit jaar gereed is, zodat we het 
financiële eindresultaat kunnen 
presenteren. Hopelijk kunnen we dan ook 
tegen elkaar zeggen dat het lange 
wachten zeer de moeite waard was, want 
wat hebben we een prachtig, modern 
kerkgebouw! 

Van de Kerkrentmeesters  
(door ruimtegebrek kon dit niet al mee in de vorige Drieklank) 

Wijkkas Jaaroverzicht  2021 in € 
Inkomsten  
Collectes  7.864 
Zangdienstcollectes         0 
Giften (incl. gift bankje)  5.310 
Wijkkasactie (2jr)  3.989 
Oud ijzeractie  1.882 
Kerst- en oliebollenactie         0 
Vonc       71 
Drieklank         0 
JWO  4.835 
Koffiebonnen  2.129 
Totaal               26.080 
 
Uitgaven 
Liturgische werkgroep  5.143 
Taakgroep Pastoraat    867 
Taakgroep PR  2.413 
Koffie  6.000 
Kopieerkosten  3.877 
Overige kosten (studie)  1.000 
Vonc         0 
Drieklank         0 
JWO  1.839 
Totaal               21.139 
Resultaat  + 4.941 
 
Eenmalige kosten opening 10.394 
Minus overschot.  4.941 
Tekort 2021   5.453 

 
 
 

Wijkkas Begroting  2023 in  € 
Inkomsten 
Collectes  7.500 
Zangdienstcollectes  1.000 
Giften  3.000 
Wijkkasactie (2 jr.)  4.000 
Oud ijzeractie  1.500 
Kerst- en oliebollenactie  4.000 
Vonc 250 
Drieklank 5.000 
JWO                 4.250 
Koffiebonnen                 1.500 
Totaal                               32.000 
 
Uitgaven 
Liturgische werkgroep  7.750 
Taakgroep pastoraat  2.950 
Taakgroep PR  1.250 
Koffie  6.000 
Kopieerkosten  3.200 
Overige kosten  1.100 
Vonc    500 
Drieklank  5.000 
JWO  4.250 
Totaal                               32.000 
 

 
Toelichting Jaaroverzicht Wijkkas 2021 
Vanwege een verplicht nieuw 

boekhoudsysteem zijn de posten JWO 
(jeugdwerk), Drieklank en Vonc bij de 
Wijkkas ondergebracht. Zo is er meer 

inzicht en controle op alle geldstromen en 

het werkt bovendien kostenbesparend. 
Wat verder opvalt zijn de eenmalige 

kosten voor de opening van ons nieuwe 
kerkgebouw. Een opening mag natuurlijk 
wat kosten, maar omdat de geluids-

installatie nog niet in orde was moest er 
een gehuurd worden en kwam er nog 
3.500 euro bij. Onder de post PR vallen 

de eenmalige kosten voor de nieuwe 
website ad 1.280 euro. De opbrengst van 
de Actie Wijkkas is zo’n 2.000 euro lager 

dan twee jaar geleden. De hoogte van het 
bedrag van de post koffie is destijds 
vastgesteld op basis van uitgaven in de 

voorgaande jaren. Onder de streep 
hebben we hiermee een tekort in de 
Wijkkas van 5.453 euro. 

 
Toelichting Begroting Wijkkas 2023 

De post kopieerkosten zal lager uitvallen, 
vanwege een nieuw contract en een 
nieuwe tweedehandse kopieermachine 

die beide oude machines gaat vervangen. 
Wilt u een gedetailleerd overzicht ten 
opzichte van de voorgaande jaren?  

Neemt u dan contact op met Jan Kuiper, 
penningmeester Wijkkas:  

 penningmeester.wijkkas@3ranken.nl 



 Drieklank: 11 

 

 De Drie Ranken wordt Knalgroen 

Na overleg van de werkgroep Duurzaamheid met de Kleine 
Kerkenraad is besloten dat de aanvraag om Groene kerk te worden 
wordt ingediend. Er zijn, of worden groene stappen gezet. Dat wordt 
ondersteund door de uitkomsten van de enquête, gehouden op de 
startzondag. Daarover verder meer. Zoals bekend is ons 
kerkgebouw behoorlijk duurzaam. Nog even op een rij. 
 
Energie & klimaat 
Er is al van alles gebeurd aan het gebouw van de kerk tijdens de 
vernieuwbouw. Zo werd bij de belangrijke schil om het energieverbruik te 
beperken gebruik gemaakt van de nieuwste materialen om vloeren, 
gevels en dak goed te isoleren. Ook is er gebruik gemaakt van duurzame 
installaties zoals luchtwarmtepomp voor de vloerverwarming, 
warmtepompboiler voor de keuken met directe toevoer naar de 
vaatwasser. Ook werd er gelet op goede ventilatie. Uiteraard overal 
ledverlichting en op de nieuwgebouwde jeugdruimtes liggen 
zonnepanelen. Het oude dak was berekend op draagkracht van een 
lading sneeuw. Helaas is die draagkracht te weinig voor zonnepanelen. 
 
Duurzame initiatieven 
Een belangrijke bijdrage aan het milieu (en de wijk-kas !) werd en wordt 
geleverd door onze oud ijzer-actievoerders en blikjesverzamelaars in en 
rond de kerk. En wat dacht je van ons Reparatie Café, waar de hele wijk 
profijt van heeft net als van de vorige groep. Het is van de gekke om 
spullen zomaar weg te gooien, als het nog te maken is… Prachtig dat de 
diaconie koos voor Eco Brixs in Masaka, Oeganda. Plastic afval omzetten 
in o.a. straatstenen. Heel goed voor het milieu en vele jongeren kunnen 
er wat geld mee verdienen. Sociale inzet dus. Dat is ook een mooie stap 
om Groene kerk te worden! 
 
Bewust inkopen 
Een andere groene stap is duurzame koffie en thee gaan gebruiken. Er 
zijn nog wat restjes niet duurzame thee. Die worden opgemaakt. Nog een 
stap: er wordt binnenkort overgegaan op minder schadelijke 
schoonmaakmiddelen. 

De enquête 
Er waren veel mensen aanwezig op onze startzondag. Daarvan vulde 
een aardig deel de vragen in van de WG Duurzaamheid. Zeker als we 
bedenken, dat de vragen vaak door stellen zijn beantwoord. 
Een greep uit de uitkomsten. 98% vindt duurzaamheid belangrijk voor 
onze geloofsgemeenschap. 15 personen willen graag meer horen over 
energiebesparing. 91% wil dat de kerk afval gaat scheiden. Iedereen zou 
meer willen betalen voor eerlijke koffie. Prachtig, maar tot onze grote 
verrassing drinken we al duurzame koffie! Foute aanname dus. Tja, wij 
weten ook niet alles en gelukkig denkt de Beheercommissie mee. Er zijn 
een aantal goede suggesties gedaan voor duurzaamheid binnen de kerk, 
waar we zeker mee verder kunnen, de komende tijd. Wilt u de volledige 
uitkomsten weten? Stuur ons een mailtje, dan sturen we die op. 
 
Een laatste opmerking. Een Groene kerk gaat uiteraard niet alleen over 
het gebouw en het beleid, maar ook over de kerkleden, die zelf steeds 
meer beslissingen nemen, die goed zijn voor de Schepping. U ook? 
 
Groene groetjes, 
Hans Segaar, duurzaamheid@3ranken.nl 

Zoals in de vorige column al gemeld werd 
is de vlinder dood. Maar niet zonder eitjes 
gelegd te hebben. Ik ben dus een van die 
eieren. Hopelijk kom ik de winter door, 
zodat ik weer rups kan worden in het 
nieuwe jaar. Ik weet niet zeker of dat lukt, 
want weet je, de vogels willen ook de 
winter doorkomen en dat doen ze door 
bijvoorbeeld vlindereitjes te smikkelen. 
Geef ze eens ongelijk ! Jij Homo Sapiens 
lust toch ook wel af en toe een eitje ? 
Koop dan wel diervriendelijker eieren. 
Biologische-of vrije uitloopkippen hebben 
betere leefomstandigheden dan een 
gewone scharrelkip. Ze hebben meer 
ruimte en kunnen naar buiten. (bron: 
voedingscentrum.nl)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even een tip. 
Jij zoekt waarschijnlijk 
van alles op via 
Google op internet. Er 
is een duurzaam 
alternatief. Download 
ECOSIA uit de app-
store. Deze doet 
hetzelfde als Google , maar ze gebruiken 
de winst, die ze maken met behulp van 
zoekopdrachten om bomen te planten! 
 
Tot de volgende keer!  

Eitje 
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Mediteren in De Drie Ranken 
"We leven in een hectische samenleving. 
We zoeken naar rust en balans. Samen 
mediteren schept verbondenheid. Met 
elkaar. Met God, de Bron van ons leven".  
We komen elke 2e en 4e dinsdagavond 
bij elkaar in de stilte-ruimte van De Drie 
Ranken van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

Daarna sluiten we af met een kopje thee of koffie. Graag 
opgeven  vonc@3ranken.nl, een briefje in de 
brievenbus mag ook. 

  
Sacrale dans - Meditatie in 
beweging 
Door Els Lagerweij, do 10 nov 
(samen met/zie ook De 
Verwondering), 8 dec en 26 jan, 
door Els Lagerweij.                                                                              
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. Het thema sluit 
steeds aan bij de tijd van het jaar. Danservaring is niet 
nodig.  
Tijd: 19.45 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de 
kerkzaal van De Drie Ranken. Kosten: € 5,-.  
Opgave is zeer gewenst:  vonc@3ranken.nl  

De Verwondering 
De Verwondering wil mensen 
Bijbelverhalen laten beleven en 
verstaan in onze tijd. Wat voor 
de één geloofsverhalen zijn, 
zijn voor anderen oerverhalen 
over mens-zijn. Voor weer anderen zijn deze verhalen 
onderdeel van ons cultureel erfgoed. Altijd weer zijn het 
verhalen om onze eigen ervaringen aan te spiegelen en 
te delen met anderen. Verhalen vol wijsheid, met ruimte 
om vragen te stellen, andere wendingen te onderzoeken 
en om te inspireren tot creativiteit.  
Verhalen op maat. 
Voor vertellingen op maat voor jouw groep (bijv. 
buurtgroep, werkgroep, familie- of vriendengroep) kun je 
contact opnemen met Mariska Litjes en Els Lagerweij 
  de.verwondering.apeldoorn@gmail.com 
Avonden in het najaar 
Thema: Samen verduren 
Nog 2 avonden in november 
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 
 

‘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.  
De avonden zijn van 20.00-21.30 uur. 
Do 10 nov (Jachtlaankerk) deel 2, 17 nov (Julianakerk) 
deel 3, 1 dec: 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. Aanmelding is inmiddels gesloten. 
 

Vonc Film: Still Life 
Op do 17 nov draaien we ‘s middags 
om 13.30 uur de film Still Life. We 
maken kennis  met John May, een 
plichtsgetrouwe gemeenteambtenaar 
die zorgt dat mensen die alleen 
gestorven zijn een waardig afscheid 
krijgen. Soms lukt het hem om 
nabestaanden op te sporen, vaak is er 
sprake van een eenzame uitvaart. Een 
indrukwekkende film uit 2013 met een 
aangrijpend einde. 
Voor alle films is het steeds nodig dat u zich aanmeldt via 
 vonc@3ranken.nl De toegangsprijs is € 5,- inclusief 
een kopje koffie of thee. 
 

Activiteitenkalender  
November 

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 13.30 Film: Still Life 

17-Nov Do 19.30 Evensong mmv Con Passione en 
Fons Kronenberg - orgel 

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 

December 

01-Dec Do 20.00 Onzeker Weten; met schrijver Gerko 
Tempelman (in De Drie Ranken) 

06-Dec Di 18.30 Meditatie 

08-Dec Do 19.45 Sacrale dans door Els Lagerweij 

15-Dec Do 13.30 Film: Silence of the tides 

15-Dec Do 19.30 Film: Silence of the tides 

20-Dec Di 18.30 Meditatie 

Januari 

10-Jan Di 18.30 Meditatie 

24-Jan Di 18.30 Meditatie 

26-Jan Do 19.45 Sacrale dans door Els Lagerweij 

26-Jan Do 19.30 Film: Nog  

Februari 

14-Feb Di 18.30 Meditatie 

mailto:de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
mailto:de.verwondering.apeldoorn@gmail.com
mailto:vonc@3ranken.nl
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Wijd open ogen: Engelenbeelden 
Bestaan engelen? Hoe zien ze er uit? Wanneer kun je ze 
zien? Over engelen wordt vaak vragenderwijs gesproken, 
maar engelen bestaan echt! In de bijbel wordt veel over 
engelen gesproken, maar dan worden niet de lieve, 
mollige wezentjes bedoeld, al of niet met pijl en boog. 

 
Engelen bestaan en 
boezemen ontzag in. “Vreest 
niet”, zo begint hun spreken 
vaak. Maar hoe zien engelen 
er dan uit… 
Op 30 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.  
 

Vonc Film: Silence of the tides 
Op 15 dec draaien we s’middags 
om 13.30 uur en s’avonds om 19.30 
uur de film: ’’Silence of the tides”. 
De film is een portret van de 
Waddenzee gemaakt door Pieter-
Rim de Kroon. Op geheel eigen 
wijze volgt hij de getijden in dit 
natuurgebied. In de documentaire 
worden we meegenomen in het 
bestaan van dit prachtige gebied en 
haar bewoners. 
 
Op 26 januari 2023 is er een 

avondvoorstelling om 19.30 uur, er is nog geen film 
uitgekozen. We zijn daarvoor nog aan het uitkijken naar 
een mooi aanbod. Voor alle films is het steeds nodig dat 
u zich aanmeldt via  vonc@3ranken.nl De 
toegangsprijs is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee. 

Activiteitenkalender Herinnering actie Drieklank 
Lag de Drieklank begin september gezellig bij je op de 
mat? Heb je ook zo genoten van al die boeiende 
artikelen, mooie foto’s en prachtige teksten? 
Weet je dat Drieklank vijf keer per jaar uitkomt en dat een 
groep vrijwilligers daar veel tijd in steekt? En dat een 
andere groep vrijwilligers het blad bij je thuisbezorgt?  

We deden al eerder een oproep voor een vrijwillige 
bijdrage als je graag wilt dat de Drieklank in deze vorm 
blijft bestaan.  Er zijn ook al bijdragen binnengekomen – 
waarvoor onze hartelijke dank – maar dat is bij lange na 
niet voldoende voor 2 jaar (10 edities) Drieklank. 
Dus hierbij opnieuw een oproep! Als er per adres € 15,- 
wordt overgemaakt, kunnen we weer twee jaar vooruit. 
En natuurlijk begrijpen we ook dat dit niet voor iedereen 
mogelijk is, kijk maar wat je kunt missen. 
Je kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer 
NL08 INGB 0005 1738 56 tnv. PKN Wijkgemeente De 
Maten ovv. Drieklank 2022-2023. 
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 Jonge vrouwen en hun voormoeders 

Ik ben even neergestreken in het café van de Hema 
hier in Kampen. Om mij heen een heel aantal 
moeders met kleine kinderen. Soms ook oma’s met 
hun kleinkinderen. Ik mijmer over mijn eigen moeder 
en over mijn oma’s, welke beide nog in leven zijn. En 
over twee van mijn vriendinnen die dit jaar voor het 
eerst moeder werden, waardoor ik dit zelf ook voor 
het eerst van zo dichtbij meemaakte. Wat maakt je 
een goede voormoeder? En wie zou ik noemen als 
mijn voormoeder? 
 
Al mijmerend kom ik tot de conclusie dat ik bij 
‘voormoeder’ niet zo snel denk aan persoonlijke 
voormoeders. Eerder aan collectieve voormoeders. Aan 
vrouwen die zich inzetten voor een betere wereld voor 
nieuwe generaties. Vrouwen die op de barricade staan. 
Vrouwen die in stilte zorgen met een groot hart. Ik denk 
aan een aantal vrouwen die ik volg op social media. 
Vrouwen die mij inspireren, die ik bewonder en waarvan 
ik leer. Zijn zij mijn voormoeders?  
 
Benieuwd naar hoe andere jonge vrouwen dit ervaren ga 
ik in gesprek met Lobke Sturre en Paula Lukassen. Naar 
aanleiding van de verhalen van de vrouwen uit het 
geslachtsregister van Jezus vraag ik hen naar hun 
associatie bij de term ‘voormoeder’. Wanneer ik Lobke 
spreek begint ze eerst over haar zoektocht op google. 
Want “van het bestaan van het woord voormoeder weet 
ik sinds jij mij geappt hebt”. Daarna begint ze al snel over 
haar oma’s. Oma Sturre die al lang geleden weduwe 
werd en die het voor de omstandigheden die er waren zo 
goed gedaan heeft. Ze heeft grotendeels alleen haar 

zoons opgevoed en Lobke noemt dat ze daar enorm veel 
respect voor heeft. Ook noemt ze oma Visser. Deze oma 
brengt veel tijd door met haar kleinkinderen. Ze wil haar 
tijd nuttig besteden en waardevolle herinneringen maken. 
Iets wat Lobke heel erg waardeert en waarvan ze zelfs 
zegt: “mocht oma (en opa) er op den duur niet meer zijn, 
dan wil ik dat voortzetten voor mijn neefjes en nichtjes”. 
Voor Lobke zijn haar oma’s dus echt de associatie bij het 
woord ‘voormoeder’.  Vrouwen die ze respecteert en 
waaraan ze een voorbeeld neemt.  
 
Bij Paula ligt dit wat anders. 
Die herkent zich wat meer in 
mijn gedachten. Wanneer ik 
haar vraag naar haar eerste 
gedachte bij de term 
voormoeder, begint ze over 
belangrijke vrouwen uit de 
geschiedenis. Ze noemt 
bijvoorbeeld Moeder 
Theresa. Maar ook prinses 
Diana. En ze vertelt dat een 

goede voormoeder wat haar betreft iemand is die rust 
uitstraalt of waar je rustig van wordt. Net zoals ze dat bij 
haar eigen moeder kan ervaren. Wanneer ik doorvraag 
waarom prinses Diana een goede voormoeder is, noemt 
Paula dat ze als moeder in het koningshuis het allemaal 
wat menselijker maakte. Ze was een gewone moeder en 
geen moeder die haar kinderen voor allerlei taken 
achterliet. Daarin is en was ze een voorbeeld. Wanneer 
we verder in gesprek raken over inspirerende vrouwen 
noemt Paula ook Emma Watson en Pauline Wingelaar. 

Beiden vrouwen kent ze van social media. Emma 
Watson, een bekende actrice is ondanks dat ze nog geen 
eigen kinderen heeft, toch een soort voormoeder voor 
Paula. “Ze deelt open over mentale problemen en de 
therapie de ze daarvoor volgt”. Bij Pauline Wingelaar – 
bekend van de Gooische moeders-  is dat ongeveer 
hetzelfde. “Ze doet niet net als de andere moeders alsof 
alles alleen maar leuk en perfect is. Maar ze deelt eerlijk 
over haar verdriet na het verlies van haar dochtertje 
Belle”. ‘Voormoeders’ associeert Paula dus aan vrouwen 
die inspireren en die echt zijn. Vrouwen die daarmee, net 
zoals Lobke dat heeft bij haar oma’s, een voorbeeld zijn.  
 
Voormoeders – 
voorbeeldvrouwen dus. En 
de vrouwen uit het 
geslachtsregister van 
Jezus dan? Dat lijken op 
het eerste gezicht toch 
niet zulke 
voorbeeldvrouwen, ze 
hebben eerder wat 
dubieuze verhalen 
misschien? Ik vroeg het 
Paula en Lobke. En hun 
antwoord was duidelijk: 
Het kan naast elkaar 
bestaan, het goede wat je 
doorgeeft en de fouten die 
je ook maakt. Het één sluit 
het ander niet uit. Je kan 
nog steeds een goede 
voormoeder zijn – ook met 
dubieuze verhalen of 
misstappen. 
En of we het zelf ook 
kunnen worden, zo’n 
voormoeder? We hopen 
het!  
 
Rosanne Hofman 
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 Meer (over) hedendaagse 
inspirerende vrouwen?  

 
Op Instagram:  

 @whensarasmiles. Sara zet zich in voor een 
duurzamere en eerlijkere mode-industrie. Ze 
doet onderzoek naar merken, spreekt zich uit 
over onrecht en maakt gidsen met eerlijke 
merken.  

 @demarketingvrouw. Chanel schrijft op haar 

Instagram over antiracisme, diversiteit en 
inclusie. Vaak scherp, maar wel heel eerlijk – 
en vanuit haar eigen ervaring.  

 @vrome_vrouwen. Dominee Gertine Blom 
deelt op deze Instagrampagina portretten van 

inspirerende vrouwen uit de 
kerkgeschiedenis.  

 
Boeken:  

 Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes – Elena 
Favili/Frieda Belinfante.  
Een boek waarin 100 portretten te zien en te 
lezen zijn van buitengewone vrouwen van 
toen en nu. Vrouwen die hun eigen pad 
kiezen en hindernissen overwinnen, als 
schrijver, bergbeklimmer, arts, 
wetenschapper, politicus of activist. Er zijn 

verschillende varianten van het boek 
beschikbaar – zo is er één met alleen maar 
Nederlandse vrouwen, één die alleen over 
zwarte vrouwen schrijft en één die vrouwen 
van over de hele wereld beschrijft.  

 Droom groot – Eva Jinek. 
Een echt koffietafelboek vol met verhalen van 
vrouwelijke voorbeelden. Eva Jinek interviewt 
haar selectie van pioniers en rolmodellen die 
uitzonderlijk presteren én bereid zijn om te 
vertellen welke strijd daaraan voorafging. 

 Mijn verhaal. Becoming. – Michelle Obama 

(ook als documentaire te zien op Netflix).  
Een biografie waarin Michelle Obama vertelt 
over de eerste jaren van haar huwelijk, de 
campagnetijd voordat Barack Obama 
president werd en uiteindelijk haar rol als first 
lady. 

 
Korte series: 

 Op NPO: Reference man.  

Een korte serie door Sophie Frankenmolen. 
Ze doet onderzoek naar het bizarre fenomeen 
van de reference man. Een witte man, zo'n 
1.75m lang en ongeveer 80 kilo. En onze 
wereld is afgestemd, getest en gebouwd op 
hem. Dat is soms bijna knullig, maar af en toe 
ook levensbedreigend. 

 Op Netflix: Unorthodox  
Een korte serie die het verhaal vertelt van 

Esty. Een jonge vrouw die de joodse 
chassidische gemeenschap waar ze in 
opgroeit achterlaat en nieuwe vrijheid vindt. 
Het verhaal is gebaseerd op de autobiografie 
van Deborah Feldman uit 2012: Unorthodox: 
The Scandalous Rejection of My Hasidic 
Roots. 

Chronisch ziek?  

Misschien is de PAUZE-groep dan iets voor jou. 

Veel mensen lijden aan een chronische ziekte. Vaak is dat 
redelijk te doen, maar toch loop je tegen allerlei hindernissen 
aan. Het ontmoeten van anderen, met vergelijkbare 
ervaringen kan helpen. Zo bestaat er sinds enkele jaren de 
PAUZE-groep.  In die groep treffen mensen (tussen de 30 en 
70) elkaar om eens per maand lief en leed wat te delen. De 
groep komt bij elkaar op maandagen, van 19.30 tot 21.00 uur. 
Wil je eerst meer informatie? Dat kan! Neem dan even contact 
op met Eef Sjaardema:  pauze@3ranken.nl  

Besteding cadeau retraite 

Bij mijn afscheid ontving ik als cadeau van de geloofs-
gemeenschap een fantastisch bedrag om te besteden aan 
retraites. Midden in coronatijd stelde ik de plannen hiervoor 
uit. Nu heb ik een eerste retraite gepland. De reis gaat niet 
naar Iona, zoals ik eerder dacht. Deze oecumenische 
gemeenschap in Schotland, met veel aandacht voor 
duurzaamheid en sociale inzet spreekt me erg aan. Maar juist 
omwille van zorg voor de aarde en voor optimale verstilling 
heb ik gekozen dicht bij huis te blijven. Van 19 november t/m 3 
december verblijf ik op een stilteplek bij een natuurreservaat 
aan de Noord-Hollandse kust, niet ver van Egmond aan Zee. 
Daar zijn twee kloosters op fietsafstand waar ik kan 
deelnemen aan getijdegebeden en andere meditatieve 
bijeenkomsten. Tijdens de retraite zal ik zeker met veel 
warmte aan u en jou denken! Ik kijk er erg naar uit. 
 
Hartelijke groet, Gertrudeke van der Maas 

Overgrootmoeder 
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 ‘Beleving Pur Sang’: concert rond ‘samenzijn’ 

Ontstaan en groei 
Als er één weet hoe, waarom en wanneer Pur Sang is 
ontstaan, dan is dat natuurlijk onze (ik mag zelf ook bij 
deze fijne groep mensen behoren) bevlogen dirigent en 
inspirator Douwe de Jong. Hij meldt: 
 
Er waren ooit twee pastores in de toenmalige 
Emmanuelparochie, te weten: Frans van Schaik en Jan 
Vernooij, en die vonden dat het toenmalige koor Szing 
(voorheen ‘Jongemensenkoor’) geen jeugd trok voor dat 
koor. En inderdaad werden jongeren geen lid omdat er 
‘ouderen’ op het koor zaten (en ook werden volwassenen 
geen lid omdat er ‘jeugd’ op het koor zat). Een soort 
‘patstelling’ dus. 
 
Daarom werd het scheiden van het koor in leeftijd 20- en 
20+ geeffectueerd in 1994/95. Het bestaande koor 
noemde zich ‘themakoor’, maakte een keuze uit het 
bestaande repertoire, nam dat mee en werd opgenomen 
in het jaarschema van RK-vieringen. Het jongerenkoor, 
geleid door Elni Schwengle, heeft een korte tijd bestaan; 
Pur Sang daarentegen heeft eigenlijk nooit een 
ledentekort gehad. Door deelname aan oecumenische 
vieringen (o.a. startzondag) en feestavonden werd het 
koor meer bekend. Omdat veel Pur Sangers aan de 
musicals meededen die vanaf 2000 in De Drie Ranken tot 
uitvoering kwamen, werd een aantal PKN-ers zo 
enthousiast dat ook zij lid van het koor werden. Na de 
terugtrekking van de Emmaüsparochie uit De Drie 
Ranken werd het koor opgenomen in (het jaarschema 
van) de PKN. 
 
Waarom een concert? 
Na deze ‘opfrisser’ maken we een sprong van ruim 25 
jaar. Mariette van Someren is een der voorbereiders van 

het concert. Zij kan alle informatie verstrekken omtrent de 
totstandkoming en het repertoire. 
 
Een van de activiteiten die we wilden ondernemen in het 
kader van ons 25-jarige jubileum in 2020 was het geven 
van een concert. Door Corona was dat toen niet mogelijk. 
Dat gaan we nu inhalen met repertoire dat door de leden 
van Pur Sang zelf gekozen is. Tien prachtige liederen, 
met halverwege een instrumentaal intermezzo, en een 
ludieke toegift. De liederen worden telkens 
geïntroduceerd, meestal om de keuze toe te lichten. We 
hebben het concert de titel: ‘Beleving Pur Sang’ 
meegegeven. In het concert willen we vooral laten horen 
dat het een koor is dat staat voor (een) beleving van 
samenzijn. Voor het jubileumjaar hadden we als thema 
‘vriendschap’ gekozen. Door de jaren heen hebben we 
samen veel lief en leed gedeeld. Naast het zingen zijn we 
er ook voor elkaar als de omstandigheden daar om 
vragen. Als voorbereidingsgroep kwamen we tot de 
conclusie dat ‘vriendschap’ vele gradaties kent: de 
vriendschap tussen mensen, met dieren en de ultieme 
vriendschap met God als scheppende en stimulerende 
kracht. Beleving om dankbaar voor te zijn en stil van te 
worden. Mocht men trouwens ons concert missen, dan is 
er natuurlijk nog de viering, want dan willen we net zo 
goed/mooi zingen als altijd. 
 
Het concert op zondag 27 november is vanzelfsprekend 
in ‘onze’ De Drie Ranken. De aanvang is 15:00 uur en zal 
circa 16:30 uur afgelopen zijn. We hopen op een volle 
kerkzaal, zodat de beleving optimaal tot z’n recht kan 
komen. 
 
Willem Olierook 
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Onder deze titel 
schreef de christelijk 
gereformeerde 
theoloog Arnold 
Huijgen  vorig jaar een 
degelijk boek over 
Maria. Conclusie: wij 
protestanten 
(gereformeerden) 
zouden haar een 
belangrijkere plaats 
moeten geven in ons 
geloof. Wie naar Maria 
kijkt, krijgt zicht op 
Gods goedheid. Ze is 
een venster tot op 
God. Maria staat ook 
symbool voor wat de 
geloofsgemeenschap 
is: een bescheiden 
gestalte die leeft van 

wat God geeft. Huijgen voert zelfs een pleidooi om 
Maria boodschap, de aankondiging van Jezus’ 
geboorte,  op 25 maart tot feestdag te maken óók 
binnen de protestantse kerken. 
 
Aankondiging 
Van mij mag het. Al jaren ben ik gefascineerd door de 
verschillende beelden van de aankondiging: Maria die 
leest, opschrikt door het bezoek van de engel Gabriël 
achter haar, en terwijl deze op aardse wijze de hemelse 
boodschap brengt, vliegt er uit die hemel een duif naar 
beneden, als teken van Gods geest, die Maria bezoekt 
en zwanger maakt. Wonderlijk? Ja, maar tegelijk een 
prachtige verbeelding van wat inspiratie is. Een 

horizontale ontmoeting, krijgt een verticale lading. Wat 
tussen twee gestalten gebeurt, wekt een verwachting die 
verder reikt dan het eigen leven. Prachtig toch? Ik raak 
op die annunciaties niet uitgekeken. 
 
Lourdes 
Afgelopen september was ik met een groep vrijwilligers 
een week in Lourdes. Rolstoelen duwen. De plek waar 
‘de dame’, Maria, in de 19e eeuw veertien keer 
verscheen aan het eenvoudige meisje Bernadette. Ik 
lees, want wat weet ik ervan, als voorbereiding de roman 
‘Het lied van Bernadette’ van de joodse schrijver Franz 
Werfel. Wat me opvalt is hoe ondanks de kerk en de 
overheid, die hun uiterste best doen om de ervaringen 

van Bernadette te ontkennen, de beweging onder het 
volk toch groeit. Zij zien ‘de dame’ zelf niet, maar zij 
geloven in wat Bernadette ziet. Hoewel ik als protestant 
toch wat onwennig bleef rondlopen in Lourdes, ervaar ik 
daar wel wat ook Huijgen in zijn boek schrijft: 
Mariadevotie spreekt brede lagen van de 
wereldbevolking aan, met name de gemarginaliseerden. 
Deze mogen niet vergeten worden: Maria leefde ook zelf 
in de marge, maar God zag naar haar om.’ Iets daarvan 
proef ik daar aan de voet van de Pyreneeën. 
 
Credo 
Geboren uit de maagd Maria. Het staat midden in het 
credo, de geloofsbelijdenis. Voor ons, rationele mensen, 
hét grote struikelblok. Want dit is toch onmogelijk. Hoezo 
moet ik dat geloven? Wat mij betreft hoef je dat niet te 
geloven, als je maar wel bedenkt dat het geloofstaal is 
die wil zeggen: waar toekomst onmogelijk lijkt, moet je de 
hoop daarop niet opgeven. Ook al zie je zelf niet hoe of 
waar: toch maakt God weer een nieuw begin. Dát is de 
prachtige boodschap van deze geloofsregel.  
 
In de adventstijd maken we ruimte voor de voormoeders. 
Met Kerst in het bijzonder voor Maria. Zij verbeeldt 
immers iets van wat wij zijn, of tenminste zouden kunnen 
zijn. Mensen in wie en door wie de Eeuwige zichtbaar 
wordt. Avé Maria, vol van genade. 
 
Ad Wijlhuizen 

Maria, icoon van genade. 
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De pioniersplek De Vuurplaats startte vier jaar 
geleden vanuit De Drie Ranken. We zijn een plek voor 
inspiratie en verbondenheid rondom geloven en 
organiseren bijeenkomsten in Apeldoorn voor jonge 
(45-) mensen waar ontmoeting en zingeving voorop 
staan. Onze activiteiten worden georganiseerd door 
en voor onze doelgroep. Het Kernteam bestaat uit 
Gertrudeke van der Maas, Mariska Litjes, Henrieke 
van der Drift, Nicolet Groeneweg, David Wind en 
Rutger van Rozen.  
 
Feest van Ontmoeting 
Op 28 augustus startten we het seizoen met een 
buitenactiviteit in Zuid. Zo’n zestig volwassenen en 
kinderen hebben een ontspannen middag gehad met een 
kletspot-speeddate, verhalenverteller, springkussen, 
schminken en knutselen. Een middag vol ontmoeting en 
goede sfeer. 

Open Vuur 
Twee woensdagavonden in de maand is er Het Open 
Vuur: een half uur met rustige muziek, beelden die korte 
inspiratieteksten ondersteunen en vooral stilte. Ieder 
Open Vuur kent een ander thema. Nadien kun je elkaar 
ontmoeten en wat drinken.  
 
Kleine Vuur 
Om de 6-8 weken is er op een zondagochtend een Klein 
Vuur. Ouders met kinderen t/m 6 jaar beleven op een 
speelse manier een verhaal en een korte meedoen-
viering. We zingen liedjes, branden een kaarsje en 
worden daardoor vanzelf stil.  
 
Taizé avondgebed 
In oktober zijn we gestart met het Taizé avondgebed voor 
mensen tot 45 jaar op de tweede zondagavond van de 
maand om 19.30 uur.  

Kliederkerk 
We gaan een pilot doen om 
Kliederkerk Apeldoorn-breed te 
organiseren. Op 6 november wordt een Kliederkerk 
gedaan door De Vuurplaats en Arjanne Aarts (voormalig 
jeugdwerker) in de Hofstad. 
 
Samen eten 
Samen eten doen we graag, voorafgaand aan het Open 
Vuur en het Taizé avondgebed. Het Kleine Vuur sluiten 
we af met de inmiddels befaamde Kleine-Vuur-
courgettesoep en een broodje. Samen eten is gezellig en 
verbindend. Het wordt op prijs gesteld merken we aan de 
mensen die komen. 
 
Podcast 
Op de website staat een aantal podcasts die te 
beluisteren zijn. Ze zijn gemaakt met- en voor de 
doelgroep. Maar om te luisteren hoef je geen 45- te zijn.  
  
Menskracht 
Helaas heeft Elbert Vink onlangs afscheid genomen van 
het kernteam. Elbert heeft erg veel gedaan voor De 
Vuurplaats en zijn stem blijven we horen in de Podcast. 
Zijn creativiteit en scherpe blik zullen we zeker missen! 
Henrieke van der Drift en David Wind hebben we als 
teamleden kunnen verwelkomen. David richt zich op 
vormgeving en Henrieke focust zich op Taizé- activiteiten 
zoals het avondgebed met maaltijd en een Taizéreis voor 
onze doelgroep. Hierbij stemmen we af met de 
bestaande Taizé reis vanuit De Drie Ranken. We 
stemmen ook breder af met de Pastorale Groep A, om 
verdubbeling te voorkomen en ieders kracht zo goed 
mogelijk in te zetten. 
 
Stagiaires 
Vorig seizoen was Jeroen Venus (student predikant) een 
jaar lang bij ons als stagiair. Hij heeft van ons geleerd 
maar wij ook van hem gezien zijn grote ervaring m.b.t 
bedrijfsvoering.  Inmiddels is Wendy Pierik (HBO 
theologie Viaa) bij ons voor 10 uur per week. Zij zal 
enkele activiteiten gaan ontwikkelen en uitvoeren. 
Hierover in de volgende Drieklank meer. Daarnaast zal 
ze samen met Maria Post een onderzoekscriptie 
schrijven over het ‘landkaart gespreksmodel’ dat we bij 
de start van het pionieren hebben ontwikkeld.  
 
Marketing 
Ons doel is om De Vuurplaats te bestendigen. 
Voorwaarden zijn geld, menskracht en een aanbod aan 
activiteiten waarop jonge mensen aanslaan. Hiervoor 
blijven we luisteren wat de doelgroep wil.  
Marketing is van groot belang. Barend Luiten helpt ons 
daar geweldig bij.  
 
Onze doelgroep ontvangt een nieuwsbrief en we maken 
naamsbekendheid op social media. Wil je als 
doelgroeper of niet-doelgroeper op de hoogte blijven dan 
kun je onze nieuwsbrief ontvangen. Giften zijn ook heel 
welkom op rek.no: NL 09 RABO 0373 7153 82, tnv. 
Protestantse Gemeente Apeldoorn, ovv. gift 
de Vuurplaats. 
 
Voor informatie en data van de activiteiten: 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl, voor aanmelden 
nieuwsbrief:  hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl  
Mariska Litjes  

Update De Vuurplaats 
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Op zaterdag 24 september jl. was de presentatie van het 
boekje “Alle Goeds!”. Veel mensen die in de afgelopen 
maanden een bestelling hadden geplaatst kwamen ’s 
middags hun boekjes ophalen. De meesten hadden – zo 
was hen vriendelijk verzocht – wat te eten en te drinken 
meegenomen. Leuk om elkaar zo te ontmoeten en kennis 
te maken met schrijvers, tekenaars of gewoon met 
andere kopers. 
 
Deze ‘afsluiting’ van een traject dat negen maanden 
eerder was ingezet met een idee van Dirk van de Glind, 
dat hij met mij deelde en waar ik direct enthousiast over 
was: een boekje door en voor Drie Rankenaren. Als 
‘warme groet’ uit geloofsgemeenschap De Drie Ranken. 
Na aftrek van de kosten zit er inmiddels een bedrag van 
ruim € 3.700,- ‘in de pot’ voor kerkelijke activiteiten. En 
ook daar zijn we trots op! 
 
We benaderden mensen waarvan we vermoedden dat ze 
ook mee zouden willen doen, teneinde teksten rond tien 
levensthema’s te verzamelen. We zochten en vonden 
ook tekenaars en vroegen hen daar waar mogelijk 
passende afbeeldingen te maken om zo het boekje nog 
aantrekkelijker te maken. Boven verwachting werden Dirk 
en ik regelmatig verblijd met en raakten we verwonderd 
over de vele mooie teksten en tekeningen die we vanuit 
alle leeftijdsgroepen aangereikt kregen. Het werd een 
feestje om er mee bezig te zijn… 
 
Mocht je nu denken: ‘waarom wist ik dit niet?’ of ‘ik wilde 
bestellen maar het is me ontschoten’ dan hoef je niet 
teleurgesteld te raken. We hebben namelijk wat extra 
exemplaren laten vervaardigen, zodat we ook jou nog 
kunnen voorzien van een of meerdere boekjes. Prijs per 
stuk: €12,-. 
 
In De Drie Ranken (in hal ‘De Ontmoeting’) liggen de 
boekjes opgeslagen en daar zijn tevens de 
betalingsgegevens in te zien. Als ophalen niet mogelijk is, 
dan kan ook thuisbezorging worden afgesproken. 
Hiervoor – of voor inlichtingen – kan een mail worden 
gestuurd naar:  dvdglind@hotmail.com of 
willemolierook@gmail.com. 
 
Willem Olierook 

Nog één keer over “Alle Goeds!” Ein gute vormutter 

Samen Eten in november  
Kom proeven en genieten van het 
driegangenmenu dat de kookgroep 
Samen Eten zal bereiden op woensdag 
9 november. 
 
Seizoensgroenten 
De koks koken graag met de groenten van het seizoen 
en er is genoeg om uit te kiezen. In de maand november 
kun je bijvoorbeeld volop kool krijgen, zoals broccoli, 
spruitjes, witte kool, rodekool en spitskool. Maar ook rode 
biet, wortelen, bleekselderij, knolselderij, champignons, 
witlof, uien, pastinaak, prei, pompoen, schorseneren en 
veldsla zijn groenten die er nu volop zijn. Wat het menu 
gaat worden, is nog een vraag, maar het wordt vast 
lekker! 
 
Aanmelden 
Heeft u zin in een lekkere en verantwoorde maaltijd op 
woensdag 9 november? Op maandagmiddag 31 oktober 
kunt u zich opgeven bij Hilly Veenstra,  055-542 05 07. 
 
De maaltijd wordt geserveerd vanaf 17.00 uur en u bent 
welkom vanaf 16.30 uur. De kosten voor deze maaltijd 
bedragen € 10,00. 
 
Jennie Schut 

Ook al heb jezelf nooit kinderen gekregen, toch kan je 
een goede voormoeder zijn. 
Zo iemand is voor mij Angela Merkel, de bondskanselier 
van Duitsland van 2005 tot 2021. Ik heb vooral in het be-
gin haar eenvoud bewonderd. Geen dure kleding, kapsel 
of make up. Duidelijk voor iedereen, tussen al die man-
nen in pak moet ik niet opvallen, mijn taak is politiek be-
drijven. 
 
Maar het meest stal ze mijn hart, toen ze in 2015, met de 
komst van de stroom Syrische vluchtelingen, pal stond, 
ondanks van alle kanten kritiek en de onvergetelijke 
woorden sprak : “Wir schaffen das”. Daar stond die ferme 
domineesdochter uit de DDR als een David uit het O.T. 
toen hij zei: “Met mijn God spring ik over bergen”, als een 
Paulus uit het N.T. toen hij zei: “Ik vermag alles in Hem, 
die mij kracht geeft”. Trots was ik op haar en dacht, had 
die van ons maar een beetje van haar moed. 
 
Lini Oldewarris-Bazuin 



 Drieklank: 20 

 

 

‘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.  
 

Pastoraal werker Geerten Groenland,  06-3949 1895 
 geertengroenland@3ranken.nl. Vrij: zaterdag en 
zondag 
 

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 

• 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: Anneke Sijtsma,  5412 824, 
 pastoraalmedewerkerheemhof@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.  
Coördinator: vacant  
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 mei 2023. 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 donderdag 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: De Huiskamer voor een 
luisterend oor en gezellige ontmoetingen. Dinsdag en 
donderdag van 09.30-11.30 uur, vrijdag van 14.30-
16.30 uur. Contact: Anneke Sijtsma,  5412 824  
 dedruif@3ranken.nl 
 

Open Deur: Tijdschrift lezen. 3e woensdagochtend v.d. 
maand. Ds. Ad Wijlhuizen 
 

Samen Eten: 6 à 8 x per jaar. Woensdags om 17.00 
uur. Ruimte voor 28 gasten. Informatie: Jennie Schut,  
 5416 268 
 

Seniorenmiddagen: Kerst- en Pasen-Viering met 
maaltijd.  5336 431 of 5412 824,  
 seniorenmiddagen@3ranken.nl    
 

Stil halfuur: Maandag van 09.00-09.30 uur. 
Aansluitend koffie en inloop in De Huiskamer tot 11.00 
uur. Anneke Sijtsma,  5412 824,  
 stilhalfuur@3ranken.nl  
 

Vrouw en geloof: Over vrouw-zijn, geloof en 
samenleving. Gees van de Plas,  5411 667,  
 vrouwengeloofgroep@3ranken.nl 
 
 

Pr- en communicatiecommissie: coördineert alle 
externe communicatie. Voor berichtgeving in 
Wijkkrant De Maten of in andere media kunt u met deze 
commissie contact opnemen via:  pr@3ranken.nl 
 
Weekbrief: digitale brief met informatie over de 
komende vieringen, pastorale berichten en weekinfo. 
Aanmelden via de website of bellen met de scriba. 
 
Facebook: 
Besloten pagina: Aanmelden via facebook@3ranken.nl  
Openbare pagina: www.facebook.com/De-Drie-Ranken  
 
Website en meer info: www.3ranken.nl 
 
 
 
 
 
 

 

PKN Apeldoorn 
Kerkelijk Bureau, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn 
 3557 678  receptie@pkn-apeldoorn.nl  
www.pkn-apeldoorn.nl 
 

Emmaüsparochie Apeldoorn 
Parochiecentrum, Stationsstraat 13, 7311 NL  
Apeldoorn.  5266 500  secretariaat@rkapeldoorn.nl 
www.emmaus-apeldoorn.nl 

Kerkwijzer  

Jeugd en jongeren 

PR en communicatie 

PKN Apeldoorn / RK Parochie 

Bruisende geloofsgemeenschap door de week  
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6 november 
10.00 uur, ds. Riek van Haeringen 
 
13 november 
10.00 uur, ds. C. Huisman 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 
 
20 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer.  
 
27 november 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en RK voorganger,  
Open Kring Viering, m.m.v. Con Passione 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
4 december 
10.00 uur, ds. B. Stigter 
 
11 december 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Heilige Doop 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 
 
18 december 
10.00 uur, mevr. R. Hofman 
 
24 december, Kerstavond 
Kerstbeleving: 18.30, 19.30 en 20.30 uur.  
Zie artikel pagina 3. 
 
25 december, Kerstmorgen 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, m.m.v. Con Passione 
 
1 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen 
 
8 januari  
10.00 uur, Ds. H. Boter 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 11.30 
uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 
 
15 januari   
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Maaltijd van de Heer. 
 
22 januari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen en RK voorganger,  
Open Kring Viering, m.m.v. Pur Sang 
10.00 uur, De LichtBoot, kinderkerk voor de 
basisschoolleeftijd 
 
29 januari 
10.00 uur, Mw. H. Bakker 
 
5 februari 
10.00 uur, ds. A.A. Wijlhuizen, Heilige Doop 
 
12 februari 
10.00 uur, ds. C. Huisman 
10.00 uur, Next Step, voor jongeren van 12-15 jr. 
11.30 uur, Connect@, voor jongeren vanaf 16 jaar 
 

Kerkdiensten in Heemhof en  
Groot Schuylenburg 
 
Aanvangstijd diensten om 10.30 uur.  
 
Heemhof 
Beatrijsgaarde 5 
6 november, Dhr. H. Ekenhorst 
13 november, Mw. Ds. C. van Dijk 
20 november, Mevr. M. Brussel  
27 november, Ds. W. van Iperen  
Bevestiging Arjan van Hees 
4 december, Pastor Jolanda Aantjes 
11 december, Mw. M. Kuiper 
18 december, Ds. A. van Hees 
25 december, mevr. C. Lindner & mw. M. Kuiper, Kerst 
 
1 januari, geen viering 
8 januari, Ds. A. van Hees 
15 januari, Dhr. H. Ekenhorst 
22 januari, Pastor R. Vermeltfoort, RK-viering 
29 januari, Dhr. R. Upperman 
5 februari, Ds. B. Fockens 
12 februari, Mevr. C. Lindner 
 
Groot Schuylenburg - Vierhuis 
De Groene Voorwaarts 61 
6 november, Dhr. G.J de Graaf 
20 november, Drs. Constance Schouwstra-Dijkman 
4 december,  Ds. Bert Fockens  
24 december,  Drs. Constance Schouwstra-Dijkman,  
Kerstnachtdienst 
25 december,  Drs. Constance Schouwstra-Dijkman,1e 
Kerstdag 
 
8 januari, Drs. Constance Schouwstra-Dijkman 
22 januari, Dhr. Gert Jan de Graaf 
12 februari,  Drs. Constance Schouwstra-Dijkman  

Vieringen van 6 november t/m 12 februari 2023  

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

• Er is elke week kinderdienst of Lichtboot en oppasdienst.  






