
VONC programma tweede helft 2018 

 

 

 

 

 

De avonden van VONC worden gehouden in kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in 

Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. Let op: ingang achterzijde, Violierenplein 

18 Sept di  Meditatie (Ferguutgaarde)  20.00 
19 wo  De Verwondering: Exodus  MIDDAG! 15:00 
20 do  Lezing Coen van ‘t Riet: Oerboek 20.00 
25 di  Film: Va, Vis en Deviens   19.30 
27 do  Sacrale Dans    19.45 
02 Okt di   Meditatie    20.00 
04 do  De Verwondering: Franciscus  19.45 
08 ma  Docu: Forever      OCHTEND! 09.30 
17 wo  De Verwondering: Schepping MIDDAG! 15.00 
17 wo  Lezing Henri ten Brinke: Mediteren 20.00 
18 do  Sacrale Dans    19.45 
29 ma  Wijd Open Ogen: Kunst        MIDDAG! 14:30 
30 di  Meditatie    20.00 
01 Nov do  De Verwondering: Jonah  19.45 
07 wo  Voorstelling: Robert la Boresa    20.00 
13 di  Meditatie    20.00 
14 wo  Verwondering: Samaritaan  MIDDAG! 15.00 
21 wo  Toneel: Stem van Zand   20:00 
22 do  Sacrale Dans    19.45 
27 di  Meditatie    20.00 
11 Dec di  De Verwondering: Geheim v. Kerst 19.45 
11 di  Meditatie `   20.00 
13 do  Film: Samba    19.30 
20 do  Sacrale Dans    19.45 
08 Jan di  Meditatie    20.00 
10 do  Film: A Beautiful Mind   19.30 
22 di  Meditatie    20.00 
24 do  Sacrale Dans    19.45 
31 do  Lezing: Dirk vd Glind: Compassie 20.00 
 
Wij vragen een vrijwillige bijdrage: 
Meditatieavond   € 1,50 
Filmavond en Sacrale Dans  € 2,50 
Lezing, Theater en Workshop     € 5,00 
De Verwondering  Wat het u waard is 
 

Voor actuele informatie verwijzen we naar de VONC-pagina op de website: www.3ranken.nl  

Vonc maakt kosten, het is belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt.  

Contact en aanmelden via mail: vonc@3ranken.nl 

http://www.3ranken.nl/


 

Het geheim van de Bijbelverhalen 
 

 

 

De missie van De Verwondering is om mensen Bijbelverhalen te laten beleven en te verstaan in onze 

tijd. Dit gebeurt op een creatieve en laagdrempelige manier. Voor de één zijn het geloofsverhalen, 

voor de ander oerverhalen over mens-zijn of onderdeel van ons cultureel erfgoed. Maar altijd verhalen 

om met verwondering te horen, om eigen ervaringen aan te spiegelen en te delen met anderen. 

Verhalen vol wijsheid en waarheid, met ruimte om vragen te stellen, andere wendingen te 

onderzoeken en om te inspireren tot creativiteit. De Verwondering vertelt voor jong of oud of juist voor 

verschillende generaties samen.  

 

Per september 2018 is De Verwondering onderdeel van De Drie Ranken en vindt u de activiteiten van 

De Verwondering in het VONC-programma. 

 

De volgende vertellingen staan gepland. Een vertelling duurt ongeveer 2 uur. Van harte welkom! 

 

Exodus: van beknelling naar vrijheid  

Woensdagmiddag 19 sept om 15:00 uur      

Beleef mee hoe  bevrijdend het kan zijn om weg te trekken. Voor (groot)ouders en (klein) kinderen. 

 

Franciscus: de heilige van Dierendag  

Donderdagavond 4 oktober, 19:45 uur   

Kunnen de vragen die Sint Franciscus had en de antwoorden die hij vond, ons helpen? 

In een tijd vol vragen, onzekerheden en ongekende uitdagingen? Wat maakt dat deze 

bijzondere mens na 800 jaar nog altijd zo aanspreekt? Is het toeval dat de huidige 

Paus zijn naam heeft aangenomen? Kom en verwonder  je! Dit is een bijzondere en 

interactieve voorstelling met beeld en muziek over Sint Franciscus. Gebracht door Ilse 

Brinkman. Na afloop is er voor degenen die dat willen een nagesprek. Voor 18+. 

 

De Tweede Schepping: de weg naar anders samenzijn     

Woensdagmiddag  17 oktober, 15:00 uur  
Samen met je (klein) kind het verhaal horen en er over praten, ieder voor zich creatief aan de slag en 

tenslotte elkaar vertellen wat je hebt gemaakt. Steeds opnieuw hebben we ervaren hoe verrijkend 

voor beiden de geloofscommunicatie tussen generaties is! Voor (groot)ouders en (klein) kinderen. 

 

Jonah: op zoek naar je bestemming  

Donderdag 1 november, 19:45 uur    
Hoe vaak willen we het liefst even rust aan ons  hoofd, gewoon even helemaal niks, net als Jonah. 
Maar soms gaat dat niet. Een serieus verhaal met een knipoog. Voor  18+. 

 

De Samaritaan die Helpt: helpen en geholpen worden 

Woensdag 14 november, 15:00 uur 
Wanneer en wie wil jij helpen en door wie en wanneer wil jij geholpen worden? Wanneer geef je, 
wanneer geef je je over? Kun je allebei of doe je liever alleen een van de twee? Ervaar wat dit verhaal 
daarover vertelt. Voor (groot)ouders en (klein) kinderen.  

➔ De Verwondering Kerst: z.o.z 

 



Het Geheimenis van Kerst: de hoogte- én dieptepunten van het 

kerstverhaal     

Dinsdag 11 december, 19:45 uur 
Met Kerst denken we meestal vol blijdschap alleen aan de geboorte van een bijzonder kind. Maar de 

rauwe alledaagse werkelijkheid is in deze kerstvertelling zeer aanwezig. Voor  18+. 

 

Na afloop van een vertelling kunt u geven ‘wat het u waard is’. Aanmelden via de website 

https://verwondering-apeldoorn.nl hoeft niet, maar is wel prettig! Op deze website vindt u tevens extra 

informatie over de vertellingen. Het is ook mogelijk een aanvraag voor een vertelling te doen voor een 

bestaande groep. 

 

                 Lezingen                         

 

‘Mediteren, een bevrijdende levenskunst’ 
Lezing en workshop: Henri ten Brinke  

Woensdag 17 oktober, 20:00 uur  
 

Vonc biedt in haar programma altijd meditatie aan. Nu duiken we dieper in de 

oorsprong van meditatie door deze lezing en workshop, gegeven door de 

ervaren beoefenaar en kenner van meditatie, Henri ten Brinke, predikant en 

bestuurslid van Vacare, platform voor meditatief leven.  

Wat is eigenlijk mediteren en wat is de toenemende betekenis daarvan in de 
hectiek van deze tijd? Er is keuze-stress, stress door werkdruk, stress in 
relaties en steeds vaker hoor je van burn-out onder studenten. Wat kan 
tegenwicht bieden? Zoeken naar rust, stilte, een weg naar binnen… Deze 
lezing gaat over christelijke meditatie, haar eeuwenoude wortels en de 
betekenis voor nu. Ook gaan we praktisch aan het werk met meditatie. Graag 
aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 

 
 

 
‘Een Handvest voor Compassie’ 
Lezing: Dirk van de Glind  
Donderdag 31 januari 2019, 20:00 uur 

 
Veel mensen zoeken antwoorden op grote levensvragen: waarom is er zo 
veel lijden en heeft dat lijden zin of betekenis? Hoe maken we ons leven meer 
zinvol en krijgt het meer diepgang? Hoe geven we de liefde vorm in ons 
leven? Hoe maken wij een betere en meer leefbare samenleving?  
Religies proberen een antwoord te geven op dergelijke levensvragen, maar: 
doen zij dat voldoende aansprekend en effectief? Karin Armstrong, denker en 
schrijver over religie, geeft in haar Handvest voor Compassie een religie-
overstijgend antwoord. Haar Handvest is een oproep tot ‘universele 
menselijkheid’. Dit  is ook het hoofdthema in de boeken van Dirk van de Glind. 
Dirk is schrijver en theoloog en zal over het begrip ‘universele menselijkheid’ 
en de betekenis van het Handvest voor Compassie met ons van gedachten 
wisselen. Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 
 

 

https://verwondering-apeldoorn.nl/


                 Lezingen                         

 
‘Oerboek van de mens’ 
Lezing: Coen van ‘t Riet  

Donderdag 20 september  20:00 uur 
 
Het ‘Oerboek van de Mens’ is geschreven 
door Carel van Schaik (antropoloog) en Kai 
Michel (historicus) en gaat over de bijbel als 
‘dagboek van de mensheid’. Lang geleden 
ontwikkelde de mens zich van jager naar 
landbouwer. In deze overgang zien de 
auteurs, symbolisch, de zondeval: de mens 
verwerft bezit en verdedigt dat met hand en 
tand. Er ontstaan conflicten en ook ziekten 
en honger door misoogsten. Dit alles moest 
verklaard worden. De mens gelooft dat het 
onheil een straf van de goden is en probeert 
zich daar tegen te wapenen door geboden en verboden die er op gericht zijn de goden gunstig te 
stemmen. Het boek vertelt hoe de Joodse Hebreeuwse bijbel stapje voor stapje ontstaat onder invloed 
van deze omstandigheden. En ook hoe het idee van een hemel of hiernamaals pas in de laatste delen 
van het oude testament opkomen. Verder verschuift gaandeweg de voorstelling over God van een 
collectief straffende God naar een troostende God met wie de mens een persoonlijke verhouding kan 
hebben. Het Oerboek laat zien hoe het godsbeeld van het Israëlitische volk zich ontwikkelt vanuit 
allerlei oude, natuur-religies met meerdere goden, naar het monotheïsme. Een culturele evolutie van 
de mens en van menselijke voorstellingen. Over dit buitengewoon interessante boek zal Ds. Coen van 
’t Riet ons meer vertellen en met ons in discussie gaan. Graag aanmelden met een mailtje naar: 
vonc@3ranken.nl 
 

Wijd open ogen: kunst als spiegel van de ziel 
Siebren Rodenhuis 

Maandag 29 oktober 14:30 uur 

In de komende VONC programma’s zullen wij een aantal kunstenaars ontvangen. Kunst raakt je als je 
er iets in herkent, iets wat te maken heeft met jou als uniek persoon, met wat je bent en hebt mee-
gemaakt en hoe jij het zichtbare en onzichtbare in de wereld ervaart. ‘Met wijd open ogen’ kijken naar 
kunst, opent een gesprek tussen twee zielen: die van de kijker en die van de schepper. Hoe dat in 
deze VONC activiteit vorm krijgt is aan de kunstenaars zelf. Wat gaan zij ons vertellen, laten zien en 
creëren? Laat u verrassen en komt dat beleven met wijd open ogen! 
 

De eerste kunstenaar die u gaat ontmoeten is Siebren Rodenhuis. Hij vindt zijn inspiratie in beelden 

en teksten uit de media die hij combineert tot een geheel eigen kunst-creatie. Hoe doet hij dat en hoe 

komt hij tot inspiratie?  En wanneer leidt inspiratie tot een kunstwerk dat je kunt zien en aanraken? 

Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 

 

  



 Film en Documentaires                             

 
Documentaire ‘Forever’ 

maandagochtend 8 oktober 9.30 uur  
 
Deze docu van gaat over de vitale 
kracht van kunst, over een plek waar 
schoonheid eeuwig voortleeft en waar 
liefde en dood samenkomen: de 
Parijse begraafplaats Père-Lachaise. 
Hier ligt een indrukwekkend gezel-
schap van kunstenaars uit diverse 
windstreken en tijdperken zij aan zij. 
Sommigen - zoals Piaf, Proust en 
Chopin en ook Jim Morrison- worden 
vele jaren na hun dood nog altijd 
aanbeden. Anderen lijken haast 
vergeten, of worden slechts bezocht 
door een enkele liefhebber of een 
toegewijde verzorger. Vechtend 
tegen de vergetelheid en de grilligheid van de geschiedschrijving leven zij voort in de bewondering 
van hun fans of de toevallige passant. De filmer raakt in contact met de grafbezoekers en er ontstaan 
mooie gesprekjes over de overleden helden. Tegelijkertijd wordt de interviewer-filmer ook toegelaten 
in het leven van deze bewonderaars en nabestaanden.  
Deze documentaire leent zich uitstekend voor een gedachtewisseling over grootse begrippen als 
leven en dood, maar ook heel kleine persoonlijke thema’s zoals het achterblijven als geliefde, het 
voortleven van dierbaren in onze gedachten en in onze verbeelding, de betekenis van overleden 
mensen voor ons leven hier en nu. We gaan hierover met elkaar in gesprek, geïnspireerd en 
aangeraakt door de documentaire ‘Forever’. 
 

 

Film: Va, Vis et Deviens 

Dinsdag 25 september 2018, 19:30 uur 

De geschiedenis van de tienduizenden Ethiopische Joden die in 1984 

naar Israël emigreerden wordt in deze film verteld door de ogen van 

één enkel kind. Ga, leef en wordt, zegt de moeder van de negenjarige. 

Om hem te redden van de hongerdood die hem vast en zeker in het 

Ethiopië van 1984 wacht, ziet zijn katholieke moeder maar één 

oplossing: hij moet mee met de tienduizenden Ethiopische Joden, de 

Falashim, die in het kader van Operatie Mozes naar Israël worden 

gehaald. Op de vlucht is hij een naamloze jongen. Later wordt hij 

Schlomo genoemd. Voor de Frans-Roemeense regisseur Radu 

Mihaileanu is die kwestie van die naam belangrijk. Verliest een mens 

met zijn naam ook zijn identiteit? De film gaat niet alleen over de 

zoektocht van een jonge Joodse immigrant  naar zijn identiteit maar 

ook over de moeizame integratie van de Falasha-joden in het moderne 

Israël.  De sociaal-culturele verdeeldheid in het huidige Israël en de 

rassendiscriminatie (zelfs binnen de Joodse bevolking)  worden in de 

film scherp in beeld gebracht. 

 

 

 

https://www.viatorcom.fr/tours/Paris/Pere-Lachaise-Cemetery-Walking-Tour-in-Paris/d479-52288P1?supli=&mcid=26643&supkl=kl&supti=dsa-356817248824&supdv=c&gclid=CjwKCAjwmufZBRBJEiwAPJ3LpqTLi9z4xUNOwLtPJwJqUIW6tpdRI45V0kSmCxUhm6bCMZM_Y3uCCxoCn3cQAvD_BwE&supsc=s&supap=1t3&pref=02&suplp=9064851&supai=240641003239&supag=50223969070&supnt=s


Film en Documentaires                             

 

Film: Samba 

Donderdag 13 december 2018, 19:30 uur 

Weer zo’n prachtige film van de makers van  Intouchables met 

opnieuw een hoofdrol voor Omar Sy. Samba kwam tien jaar geleden, 

als illegale immigrant, vanuit Senegal naar Frankrijk, waar het ene na 

het andere rotbaantje hem opwachtte. Alice is een manager uit het 

bedrijfsleven die net een burn-out heeft gehad. Samba doet er alles 

aan om een werkvergunning te krijgen, terwijl Alice haar best doet 

haar leven weer op de rails te krijgen als medewerkster bij een 

vrijwilligersorganisatie. Beiden hebben moeite om los te komen uit 

hun dagelijkse sleur, totdat het lot hen samenbrengt. Vol humor en 

emotie slaat hun leven een nieuwe weg in naar geluk. Maar wat als 

het leven meer fantasie bevat dan zij in huis hebben? Prachtig 

verhaal en goede spelers en de uitbeelding van een mooi innerlijk 

leven. 

 

Film: A Beautiful Mind 
Donderdag 10 januari 2019, 19:30 uur 
 

De hoofdrol in A Beautiful Mind wordt gespeeld door Russell Crowe 

in de geweldige rol van de briljante wiskundige John Nash, die, net 

wanneer hij op het punt staat internationaal erkend te worden, 

betrokken raakt bij een mysterieuze samenzwering. Zijn toegewijde 

vrouw is de enige die hem nu kan helpen in dit indrukwekkende 

verhaal over moed, passie en overwinning. Iemand die de film zag 

schreef in een review: ‘Deze film moest mijn zoon voor zijn studie 

bekijken. Mijn man en ik keken ook. Je beleeft echt een stukje mee 

van de hoofdpersoon die aan schizofrenie lijdt, en je leeft in dit 

verhaal ook mee met zijn vrouw die hem in liefde terzijde staat...al 

kijkend doet het een beroep op je om mensen met deze 

aandoening, hoewel ze zich vanwege hun waanbeelden 

buitensporig kunnen gedragen, wel met een normale menselijke 

waarde te blijven behandelen. Het eind was echt ontroerend...’ 

Kortom: een pakkend verhaal met boeiende personages in een film 

die beloond werd met 4 Oscars. 

 

 

 

 



Muziek, Zang en Toneel       

Een lied dat aangrijpt… 

Robert la Boresa 

Woensdag 7 november 20:00 uur 
 
Tellen gaat tot negen, zingen gaat daar overheen, maar ook in de kieren lacht het lied, want het 
Woord is van God. Dat geldt speciaal voor het Joodse lied, het Hebreeuwse woord, gezongen op 
Shabbat, op religieuze feestdagen, tijdens het leren, of als niggun geboren in een bewogen hart, in 
een bewogen ogenblik. Een lied dat juist dán zijn reis begint onder de mensen. De Joodse ziel zingt, 
de wereld is te nauw, de stem breekt naar buiten in een klacht, een danklied, een gebed, een lofzang 

voor de Eeuwige… die daarop troont, misschien wel 
meedanst met Zijn kinderen, of treurt met de 
treurenden, en dan hoopt op hoop en zoekt om hen te 
bevrijden, te verlichten, troost te bieden, vreugde… een 
nieuwe Zin!     
   
Een mooi mystiek avondprogramma met liederen en 
verhalen én een aangrijpende inkijk in de poëzie van het 
Hebreeuws. 
Robert la Boresa is dichter, spreker, auteur en zanger. 
Bij zijn studie van het Hebreeuws neemt het lied een 
belangrijke plaats in om het woord te proeven en eigen 
te maken. Deze avond ligt de nadruk op het lied dat hij 
zingt, en de muziek die hij maakt samen met Jos Bremer 

(cajon) en Alan Moth (tenor saxofoon). Ze geven de 
luisteraar iets mee van de veelzijdigheid van de Joods-
mystieke spiritualiteit. Een sprankelende muzikale en 
spirituele avond! Graag aanmelden met een mailtje 
naar: vonc@3ranken.nl 

 

  

De stem van Zand en Stenen 
Toneel en zang 

Woensdag 21 november 20:00 uur 

Ik loop naar nieuw land 
handen vol sterren en scherven neem ik mee 
ik loop naar nieuw land 
met een hart vol hoop en heimwee 
 
Izaäk en Rebecca maken de balans op van hun 
leven. In de verwarring van zijn ouderdom worstelt 
Izaäk met zijn herinnering aan de offerbereidheid van Abraham. Rebecca vertelt over haar jeugd, de 
ontmoeting met Izaäk en de geboorte van hun zonen. Met het publiek deelt Rebekka haar 
overpeinzingen. Haar tweestrijd en verlangen naar eenheid klinkt door in de vragen die ze stelt. 
Beiden proberen de stem van God te verstaan. Zo zoeken zij naar de zin en onzin van hun leven.  
In dit toneelstuk wisselen spel en zang elkaar af. De acteurs Joyce Schoon en David Gast nemen het 
publiek mee in de actualiteit van hun levensvragen. De voorstelling duurt 5 kwartier.  
 
Joyce Schoon is theatermaker en docent clown en dans, ze werkt in het dagelijks leven als diaconaal 
consulent in Gouda. David Gast is muzikant en werkt in het dagelijks leven als psycholoog 
onderzoeker aan het LUMC in Leiden. Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 
 
 

 



Sacrale dans, meditatie in beweging    

Sacrale Dans is er op de volgende donderdag avonden:  

27 september, 18 oktober, 22 november, 20 december,  

24 januari 2019 en wordt gegeven 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. De avonden kunnen ook apart bezocht worden. 
Danservaring is niet nodig. Tijd: 19.45 – 20.45 uur.  
Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl 
 

 
 

Meditatieavonden                 

Elke DINSDAG-avond in de even weken is er een meditatie-avond. LET OP: zowel de dag als de 

locatie is gewijzigd i.v.m de verbouwing van de Drie Ranken. De meditatie vindt plaats in het huis van 

mevr. Marian Campen. Het adres is: Ferguutgaarde 102 te Apeldoorn. De meditatie begint om 

20:00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Afgesloten wordt met een kopje thee. De avonden worden 

begeleid door dominee Henri ten Brinke en/of mevr. Marian Campen. 


