
Nieuwsbrief Duurzaamheid        
  

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 onze terugblik op najaar 2022. Ook een eerste 

overzicht van de komende Groene week in het voorjaar. Het programma van die week 

groeit nog steeds, dus er zal telkens een actuelere versie verschijnen. 

Maar eerst een korte bezinning. 

 

Van God is de aarde en al wat daar leeft 
Dat is de titel van een mooie brochure van de Raad van Kerken. 

De inzet van deze brochure is : duurzaamheid behoort tot het hart van geloof en kerk. 

Een hoopvolle stellingname die het verdient volop gehoord te worden. En die uitdaagt 

aan het werk te gaan. Ook wij als geloofsgemeenschap De Drie Ranken worden 

opgeroepen om duurzaamheid serieus te nemen. In de brochure wordt uitgebreid 

ingegaan op theologische- en spirituele dimensies van duurzaamheid en zorg voor de 

schepping van God. Heel inspirerend !   
 

Najaar 2022 
Het Groene anker van ons Drie Ranken-raam  staat voor Hoop. Wij als werkgroep zijn 

heel blij dat het gelukt is. WIJ ZIJN GROENE KERK! Door duurzame stapjes te zetten 

verkregen we als kerk het certificaat. 

  

Voorjaar 2023 
In de winter werd er volop gebroed hoe we als kerk duurzaam verder kunnen dit jaar. 
Er werd een plan bedacht om met velen te gaan vieren dat we Groene kerk zijn 
geworden . Ook loopt het tweejaarlijkse thema Verduur-Samen af dit seizoen. Veel 
werkgroepen hebben de koppen bij elkaar gestoken en werken daarom aan een 
Groene week. 
De lente begint op 20 maart en een week later begint de Groene week, waarvan hier 
een voorlopig programma. 
 

Groene week  27 maart – 2 april in en om De Drie Ranken 

 
Maandag 27 maart 
VONC gaat om 19:30 uur een wat oudere documentaire- film vertonen, Before the 
Flood die over klimaatverandering gaat. Nog steeds heel actueel en zeer de moeite 
van bekijken waard! 
 
Dinsdagmorgen 28 maart 
Zoals gebruikelijk gaan de afvalverzamelaars weer de straat op. Kom erbij en doe 
eens mee ! 

 

 

Woensdag 29 maart 

Van 10 tot 12 uur kun je aanschuiven bij De Verwondering  voor een Godly Play 

verhaal over Franciscus van Assisi, over zijn kleurrijk leven waarin hij met respect voor 

Gods schepping zijn tijd al ver vooruit bleek. 

Godly Play is een vertelmethode waarmee men Bijbelverhalen tot ‘leven laat komen.’ 

Godly Play is voor kinderen en volwassenen. Het gaat ook over jou en mij. Echt de 

moeite waard om eens mee te maken. 

  



Woensdag 29 maart 

Van 19.30 tot 20.00 uur zal de Vuurplaats een Open Vuur houden voor alle leeftijden 

in de grote kerkzaal. Het Open Vuur is een meditatief half uur met rustige muziek, 

beelden die korte inspiratieteksten ondersteunen en vooral stilte, waaronder een 

langere stilte. Tijd voor stilte en reflectie op het thema “Moeder Aarde” 

 

Donderdag 30 maart   

Van 9.30 - 11.30 uur ReparatieCafé. Voor alle defecte kleinere huis-tuin en 

keukenapparatuur staan de vrijwilligers deze ochtend klaar om u van advies te 

dienen. 
 

 

 

Vrijdag 31 maart  

 

Op vrijdag 31 maart om 20.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en 

multimuzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Geloof en een hoop 

zonnepanelen’ in De Drie Ranken, in Apeldoorn. 

De voorstelling is onderdeel van een week vol activiteiten rond duurzaamheid. In een 

afwisselend, vrolijk programma wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping 

gevierd, zorgen over het klimaat gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten 

voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-

gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek 

omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek. 

 
 
Zaterdag 1 april van 9:30 tot 16 uur 
Een grote Groenmarkt met plantjes, zaadjes enz. Aan de diverse groene 
marktkramen is ook veel informatie te krijgen en bij San’Egidio kan je goede en 
gewassen tweedehands kleding, verpakt in plastic inleveren. Een aantal partners 
doen mee. 
 
Uiteraard zal er ook een kinderprogramma zijn. 

 

StadsAkkers is ook aanwezig 

Deze kweekt groente en fruit lekker lokaal in Apeldoorn. Verser kan niet. Maar dat 

doen ze niet zomaar. Samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen uit 

zorginstellingen. 

 

 

Zondag 2 april om 10 uur 

Grote Palmpasen viering voor jong en oud. Ook hier is er aandacht voor 

duurzaamheid en wordt de Groene week afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: duurzaamheid@3ranken.nl  


