
GROENE WEEK 
 

 
We zijn een Groene Kerk en dat gaan we vieren! 
Hoe gaan we dat doen? Met een Groene Week! 
 
Wanneer? 
Van 27 maart tot 2 april  
 
Waar? 
In en om De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 Apeldoorn 
 
Doel? 
De opbrengst is voor Eco Brixs, een duurzaam project in Oeganda. 

 
 
OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITEITEN 
 
 

MAANDAG 27 MAART 
 
19.30 uur: VONC vertoont de documentaire Before the Flood. Het is een film over 
klimaatverandering die zeer de moeite van het bekijken waard is! 
 
 

DINSDAGMORGEN 28 MAART 
 
Zoals gebruikelijk gaan de afvalverzamelaars vanaf 10.00 uur weer de straat op. Kom 
erbij en doe eens mee! 
 
 

WOENSDAG 29 MAART 
 
Van 10.00-12.00 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 was. 
Godly Play is een vertelmethode waarmee Bijbelverhalen tot ‘leven komen.’ Godly 
Play is voor kinderen en volwassenen. Het gaat ook over jou en mij. Echt de moeite 
waard om eens mee te maken. 
 
Van 19.30-20.00 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 en 
beelden die korte inspiratieteksten ondersteunen. Ook is er veel 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  
 

20.00 uur: voorstelling Geloof en een hoop zonnepanelen, gespeeld door 

verhalenverteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek. 

De voorstelling vindt plaats in De Kerkzaal en heeft alles te maken met 

duurzaamheid. In een afwisselend en 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: GROENMARKT VAN 10.00-16.00 UUR 
 
Officiële opening Groenmarkt 
10.00 uur: de grote Groenmarkt in en om De Drie Ranken wordt officieel geopend. Er 
zijn veel plantjes, zaadjes enzovoort te koop. Aan de diverse groenmarktkramen is 
ook veel informatie te krijgen. 
 
Tweedehandskleding inleveren 
Bij San’Egidio kun je de hele dag goede en gewassen tweedehandskleding en 
linnengoed verpakt inleveren. 
 
Kramen van samenwerkende partners 
Deze partners doen ook mee: 

• De duurzame Energiecoöperatie van Apeldoorn deA, bekend van onder andere 
de Energiecoaches. 

• De Energieke Maten. De werkgroep Energieke Maten bestaat uit een groep van 
betrokken en enthousiaste burgers uit de wijk De Maten die graag wil 
meepraten, meedenken en meebeslissen over de uitvoering van de energie- en 
warmtetransitie in onze wijk De Maten. De groep heeft nauw contact met de 
gemeente Apeldoorn. 

• Zero Waste Apeldoorn, voor een duurzamere levensstijl en een schonere en 
afvalvrije wereld! Komt dat zien. 

• IVN Apeldoorn. Ervaren natuurgidsen organiseren om 13.30 uur een wandeling 

voor jong en oud in het Matenpark en de Heemtuin. Na afloop, om ongeveer 

14.30 uur, kunnen kinderen natuurschilderijtjes maken. IVN bemenst uiteraard 

ook een groenmarktkraam. 

• StadsAkkers. Zij kweken groente en fruit, lekker lokaal in Apeldoorn! Verser kan 

niet. Dat doen ze samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen uit 

zorginstellingen. 

  



ZATERDAG 1 APRIL (VERVOLG) 
 

Ecologische voetafdruk meten 

Laat je uitdagen! Wie heeft de kleinste ecologische voetafdruk? Tussen 10.00 en 

12.00 uur kom je erachter… 

 

Duurzame lunch 

Tussen 12.00 en 13.30 uur is er een duurzame lunch met vrolijke livemuziek! 

 

Fotowedstrijd 

Om 13.30 uur start er een fotowedstrijd, dus neem je camera of mobiel mee! Je krijgt 

eerst een uitleg binnen en vóór 15.00 uur lever je één foto in. De winnaar van de 

fotowedstrijd wordt bekendgemaakt om 15.30 uur. Er is een mooie hoofdprijs te 

winnen! 

 

 

ZONDAG 2 APRIL 
 

10.00 uur: grote Palmpasen-viering voor jong en oud. Ook hier is er aandacht voor 

duurzaamheid en wordt de Groene Week afgesloten met een ‘duurzaam’ lied. 

 

 

 

 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar: duurzaamheid@3ranken.nl  


