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Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is 
een christelijk feest dat op 2 februari 
gevierd wordt. Het is de herdenking 
van de “Opdracht of Presentatie van de 
Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals 
elk eerstgeboren joods jongetje, wordt 
opgedragen aan God. 

‘Mis’ is een verkorting van het woord 
‘missa’; daarmee sloot in het Latijnse 
formulier de eucharistieviering “Ite, missa 
est” (= ‘Gaat heen, de mis is uit’). ‘Mis’ is 
dus het oude woord voor eucharistieviering. 
‘Lichtmis’ duidt erop dat deze mis vooral 
gekenmerkt werd door veel (kaars)licht.

Ontmoeting van de Heer
Men noemt dit ‘pidyon haben’ (vrijkoop van 
de eerstgeborene). Volgens de joodse wet 
moest een eerstgeborene worden vrijgekocht 
op het moment dat hij 30 dagen oud was. De 
ouders namen het kind mee naar de tempel, 
en door aan de priesters geld te geven, of 
een ander offer in natura, werd het kind 
‘vrijgekocht’. Daarnaast herdenkt men het 
zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na 
de geboorte van Jezus volgens de joodse wet 
moest brengen; vandaar de Latijnse naam 
Purificatio Mariae. In de Oosters-orthodoxe 
kerk wordt ‘de presentatie van Jezus in de 
tempel’ gevierd, als een van de twaalf grote 
feesten, en wordt het soms Hypapante 
(Ὑπαπαντή - “ontmoeting”) genoemd. In 
het westerse christendom is de traditionele 
naam van de dag lichtmis of Maria-Lichtmis, 
ook wel het feest van ‘de ontmoeting van de 
Heer’ of ‘de opdracht van de Heer’ genoemd. 
In de Katholieke Kerk is ‘de opdracht van de 
Heer’ ook het vierde Blijde Mysterie van de 
Rozenkrans.

Datum
De datum waarop Maria-Lichtmis wordt 
gevierd laat zien dat het de laatste feestdag 
is waarvan de datum verbonden is aan 
die van Kerstmis. De mis valt namelijk 
40 dagen daarna. Wanneer dit feest op 
een zondag valt, heeft het voorrang op 
de zondagsliturgie.
In sommige oosterse kerken wordt de 
juliaanse kalender gebruikt en wordt Maria-
Lichtmis, net zoals alle aan een datum 
gerelateerde feesten, dertien dagen later 
gevierd, dus op 15 februari. Het wordt daar 
Hoogfeest van de Presentatie van onze 
Heer en God en Verlosser in de Tempel of 
De Ontmoeting van Onze Heer en God en 
Verlosser Jezus Christus genoemd.
In protestantse kerken is dit feest van z’n 
mariale karakter ontdaan en binnen de 
lutherse traditie omgevormd tot het feest 
van de ‘presentatie van de Heer’ in de 
tempel. Daarbuiten is het vrijwel onbekend.

Geschiedenis
De vroegste verwijzing naar een viering 
werd opgetekend door de pelgrim-non 
Egeria toen die in het Beloofde Land 
rondreisde in 381-384. Zij meldt dat 14 
februari plechtig gevierd werd in Jeruzalem 
met een processie naar de Constantijnse 

Basiliek der Wederopstanding, met een 
homilie over Lucas 2:22 en een eigen liturgie. 
Egeria’s reisverslag geeft echter geen 
naam aan het feest. De datum 14 februari 
toont aan dat in die tijd in Jeruzalem de 
geboorte van Jezus van Nazareth nog op 
6 januari (Epifanie) werd gevierd. De viering 
werd door de Heilige Stoel naar 2 februari 
verplaatst, nadat het feest van de geboorte 
van Christus op 25 december was gezet.
In Europa raakte het feest vermengd met 
dat van de christelijke heilige Brigida, 
wier naamdag op 1 februari valt. Haar 
verering is terug te voeren op die van de 
voorchristelijke Ierse godin Brigit en de 
viering van het Keltische lichtfeest Imbolc. 
Dit festival markeerde het midden tussen 
de zonnewende en het lentepunt.
In het oosten bestond het feest al halver-
wege de 4e eeuw. De nadruk lag niet op 
Maria, maar op Jezus. Het feest heette er 
‘Ypapanti’ = ‘Ontmoeting’. Bedoeld werd 
de ontmoeting van Jezus met zijn volk in de 
personen van Simeon en Anna; als sluitstuk 
van een drietal ontmoetingen: 
1) met de herders; 
2) met de drie wijzen uit het oosten; 
3) met Simeon en Anna.

Lichtprocessie
‘Ontmoeting’ kon ook nog slaan op Jezus’ 
ontmoeting met de God van zijn volk; 
immers Hij wordt bij deze gelegenheid 
aan God opgedragen in de tempel; 
als eerstgeborene behoorde Hij op 
bijzondere wijze aan God toe, zoals het 
evangelieverhaal van Lukas vertelt. 
De kerkelijke viering ging gepaard met 
een lichtprocessie, waarschijnlijk in 
aansluiting op de woorden van de oude 
Simeon: “Een licht dat voor de heidenen 
straalt” (Lukas 2,32).
Er bestaan theorieën die zeggen dat die 
lichtjes eigenlijk een kerstening zijn van 
oude heidense feesten uit de Romeinse 
tijd. In het westen is het feest pas later 
doorgedrongen; in Rome en Milaan viert 
men het al in de 7e eeuw; in Frankrijk, 
Duitsland en Engeland in de 8e eeuw, 
maar in Spanje pas in de 11e eeuw. 
De wijding van de kaarsen - ‘ietwat 
bijkomstig in de viering van dit geheim’ 
aldus het Liturgisch Woordenboek’ - duikt 
pas op in de 10e eeuw: in Frankrijk en 
Duitsland, en bereikt Rome eerst in de 12e 
eeuw.
Tegelijk komt de nadruk hier meer op Maria 
te liggen: het feest gaat dan ook heten 
Purificatio (= ‘reiniging’ en wel ‘van Maria’). 
In de Joodse cultuur was de reiniging 
van de moeder na de geboorte van een 
baby een religieuze verplichting, zoals 
Lukas in zijn vertelling aangeeft. In het 
Oudtestamentische boek Leviticus (hoofdstuk 
12) wordt deze reiniging voorgeschreven. 
De gevoelswaarde die tot dit gebruik heeft 
geleid is diep religieus.

Bloed 
De gelovige jood uit het Oude Testament 
beschouwde iedere geboorte als een 
groot wonder; je had ermee deel aan de 
scheppingskracht van God zelf. Dat werd 
concreet beleefd in het bloed. Bloed 
was het leven van de mens; het hield op 
geheimzinnige wijze de mens in leven en 
behoorde dus aan God, omdat alle leven aan 
God toebehoort. Bij aanraking met bloed 

Maria-Lichtmis: Jezus wordt opgedragen aan God
(en met name bij de geboorte van een kind) 
was de gelovige doordrongen van het diepe 
besef dat hij voor een groot wonder stond 
dat hem met ontzag en huiver vervulde; 
dat hij in aanraking kwam met mysteries 
die te groot en te ‘schoon’ voor hem waren; 
hij werd zich daarbij bewust van zijn 
eigen geringheid, zijn onwaardigheid, zijn 
behoefte aan reinheid (niet omdat hij iets 
verkeerd gedaan had, maar juist zoals je je 
onwaardig kunt voelen wanneer je iets heel 
moois bijwoont... 
Vergelijk de opmerkelijke reactie van Petrus 
als Jezus voor de wonderbare visvangst heeft 
gezorgd: “Heer ga weg van mij, want ik ben 
een zondig mens”.

Kerkgang
Maria’s tempelgang om zich te reinigen 
na de geboorte van haar eerste kind doet 
in onze streken haast onmiddellijk denken 
aan de zogenoemde kerkgang. Wanneer 
een moeder na de geboorte van haar kind 
voor het eerst weer naar de kerk ging, werd 
zij bij de ingang door de priester welkom 
geheten met een zegen, zij nam de stola van 
de priester vast en zo liepen ze getweeën 
naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij 
een kaars en nogmaals een zegen met een 
gebed van dank voor het goede verloop van 
de geboorte. 
Hoewel het dus een dankritueel was, hebben 
vele moeders dit gebruik als onaangenaam 
ervaren; in sommige streken heette het ook 
‘reiniging’ en dacht men daarbij dus aan 
het gebruik zoals dat bij Lukas over Maria 
wordt verteld; maar omdat men in een 
andere religieuze cultuur leefde, voelde 
men de inhoud er niet meer van aan; elders 
dachten moeders dat zij op die manier 
hun kerkverzuim van de afgelopen tijd 
goedmaakten. Het was echter bedoeld als 
dankritueel.

Gebruiken
Op Maria-Lichtmis worden traditioneel 
kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie 
gehouden vóór de mis; vandaar de naam 
Lichtmis. In veel talen verwijst de naam van 
het feest rechtstreeks naar kaarsen (Zweeds: 
Kyndelsmässodagen, Frans: Chandeleur, 
Engels: Candlemas). De processie staat 
symbool voor de intrede van Christus in de 
tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat 
voor alle volkeren straalt”.
Het is tevens de traditie dat er op Maria-
Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. 
Dit wordt uitgedrukt in het gezegde: 
Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze 
maakt met Lichtmis haar pannetje warm.

Patroonsfeest
Lichtmis is ook de datum van het 
patroonsfeest van de Katholieke Universiteit 
Leuven, waarvan Maria de beschermheilige 
is; de Sedes sapientiae.
In Polen en Guatemala wordt Kerstmis 
gevierd tot Maria-Lichtmis. De kerstbomen 
worden dus niet, zoals in de meeste andere 
landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas 
op 2 februari. 

[bronnen: Wikipedia, Heiligen.net]
De presentatie in de tempel  
Rembrandt van Rijn - Simon met Jezus 1669
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Eemstraat te Apeldoorn en naar Annelies Dericks, Roekenhof (Nieuw Zuidzicht) 
te Apeldoorn.
Op 24 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw 
Jo Hertsenberg, Terborchstraat te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand januari is potten 
jam en/of appelstroop. Voor de maand februari pasta en rijst. U kunt het product in de 
bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Kledingbank is nog gesloten. De lockdown is verlengd, maar er zijn ook in deze tijd vast 
mensen die met spoed kleding of linnengoed nodig hebben. Er hangt veel mooie kleding in 
de Kledingbank te wachten op een nieuwe eigenaar, zowel dames, heren als kinderkleding.
Bij nood is er door instellingen een individuele afspraak te maken voor cliënten om kleding 
te halen. Het brengen van kleding is tot nader bericht helaas ook niet mogelijk.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 50: eigen kerk en vastenaktie € 92,80
Week 51: eigen kerk en vastenaktie € 221,20
Week 52: eigen kerk en Caritas € 79,40
Week 53: eigen kerk en Caritas € 230,10

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
30 / 31 januari:
Lucia Theresia Maria Nijhof-Boon; Jos Hamer; Hanny Muller; Diny Bijsterbosch-Linthorst; 
Mariam Semaan.
6 / 7 februari:
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Diny Bijsterbosch-Linthorst.
13 / 14 februari:
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-Verhey; 
Lies Dölle-van Dantzig; Stephen Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; 
gezondheid en voorspoed voor het gezin.
20 / 21 februari:
Bedankt voor al het goeds.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op zondag 17 januari jl. is Veerle Hermkes door het H. Doopsel in onze 
Geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden: 
De uitvaartdienst van Jos Hamer heeft 8 januari jl. plaatsgevonden 
in de aula van Monuta aan de Veenhuizerweg.
De uitvaartdienst van Johanna Jacoba Magdalena Muller heeft plaatsgevonden 
op 12 januari jl. op de begraafplaats van Heidehof.
De uitvaartdienst van Diny Bijsterbosch-Linthorst heeft plaatsgevonden 
op 15 januari jl. in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
De uitvaartdienst van Catrinus Jan Clewits heeft plaatsgevonden 
op 15 januari jl. in het crematorium van Heidehof.

DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

IN MEMORIAM
Heleen de Haan (*18-8-1931  +4-01-2021)
Na enkele jaren van afnemende gezondheid is Heleen de Haan-Rosier overleden. Velen 
kennen haar van de Victorkerk en/of van de Herberg. Zij was een van de vrijwilligers van het 
eerste uur- op het Sophiaplein. Moeder van 5 kinderen, ‘omi’ voor 12 kleinkinderen en hun 
aanhang en oude oma voor Thijs, haar achterkleinkind. Tot november 2000 de echtgenote 
van Cor de Haan, de koster van de Victor. Ze had een groot hart, was bescheiden, maar 
geen doetje en niet zonder mening. Ze beoordeelde iedereen op wie hij of zij was, niet 
naar status of uiterlijk. Ze stelde zichzelf niet voorop. Ze was dienstbaar. Had diepgang. 
Oppervlakkig leven was er niet bij. Ze toonde zich betrokken bij anderen. Laagdrempelig. 
Ze was een harde werker en een slechte slaper. Ze was intelligent, had graag meer opleiding 
genoten. Ze was devoot. Ze was verbaal, precies en rechtvaardig. De Victor gemeenschap is 
haar veel verschuldigd voor haar vele praktische inzet rondom pastorie en kerk. 
Op 9 januari hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit de kapel in Assel en begraven bij 
haar echtgenoot op de natuurbegraafplaats aldaar.

L.G.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
uitgezonden. Zie hiervoor de websites van de Emmaüsparochie en de HH. Franciscus en 
Clara parochie.

Zaterdag 30 januari 4e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor M. Braam 
 en organist R. van Drunen
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Zondag 31 januari 4e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Sostenuto
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Dinsdag 2 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 5 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Zaterdag 6 februari 5e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor H. Veldkamp 
 en organist L. Huisman
 Voorgangers pastor Sebastian
Zondag 7 februari 5e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het koor Credo 
 Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Dinsdag 9 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 12 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Zaterdag 13 februari 6e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen cantor R. Foppen en organist D. de Bakker
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 14 februari 6e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor H. Hermens
Dinsdag 16 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Woensdag 17 februari Aswoensdag begin van de veertigdagentijd
19.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
 Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst 
Vrijdag 19 februari
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen (onder voorbehoud)

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk, 
na telefonisch overleg.

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Geen kinderdienst en crèche. Maar vanaf 21 februari is er via livestream 
voorafgaand aan de viering een korte kinderdienst met het 40-dagenproject 
‘Ik ben de wijnstok’.

KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. 
Aan hen is gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te 
geven van iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur 
mailen naar receptie@rkapeldoorn.nl. 

Voor de komende weken is het rooster: 7 februari locatie 3 Ranken; 
14 februari locatie Teresia; 21 februari locatie Hubertus.
Op 10 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw W.G. Hulsebos-
Buitink, Dr. Piekemalaan te Ugchelen.
Op 17 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar Henk Wolthuis, 

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00
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Omdat de HH. Franciscus en Claraparochie 
en de Emmaüsparochie samen worden 
gevoegd tot één nieuwe parochie die de 
naam Sint-Franciscus heeft gekregen, leek 
het me een goed idee om eens nader kennis 
te gaan maken met deze “oude buren” die 
nu onze “nieuwe medeparochianen” gaan 
worden.

De HH. Franciscus en Claraparochie
Waar en – belangrijker – over wie hebben 
we het eigenlijk als we kijken naar de 
HH. Franciscus en Claraparochie? Er zijn 
drie kerken in deze parochie, te weten in: 
Loenen, Vaassen en Twello. De kerk in Twello 
is door de bisschop tevens aangewezen als 
eucharistisch centrum. In een eucharistisch 
centrum vindt elke zondag om 10.00 uur 
een eucharistieviering plaats. Een andere 
vraag is: “Welke mensen zetten zich naast 
de pastores en het bestuur in voor deze 
parochie?”

Na mijn bezoek aan ‘de mannen van 
Loenen’, de ‘vertellers van Vaassen’, en 
‘het orakel van Twello’ waar ik de vorige 
keer mee in gesprek ging, om wat meer 
te weten te komen over respectievelijk de 
H. Antoniuskerk, H. Martinuskerken en 
de geloofsgemeenschappen aldaar, wil ik 
nu als afsluiting van deze serie de overige 
geloofsgemeenschappen die binnen de HH. 
Franciscus en Claraparochie vallen nader 
introduceren. Daartoe nam ik contact op 
met de vier (Epe-Heerde, De Vecht, Bussloo 
en Klarenbeek) secretariaten van deze lokale 
gemeenschappen. Als eerste ‘behandel’ 
ik Epe-Heerde. Op de website vond ik 
onderstaande geschiedkundige informatie. 

Zelfstandige parochie
In 1903 namen de heren H. Bourgonje en 
W.J. Meulenkamp het initiatief om samen 
met de Zeereerwaarde Heer Bianchi een 
zelfstandige parochie te gaan vormen. Door 
de benoeming van de heer Bianchi kreeg 
de H. Martinusparochie weer een eigen 
pastoor en dat na 405 jaar. De officiële 
oprichtingsakte van de parochie is gedateerd 
op 16 juni 1903. Maar de parochie heeft 
ook een geschiedenis van voor die tijd, de 
belangrijkste gebeurtenissen zijn eruit 
gehaald en staan hier.

De periode voor 1903
De oudste delen van de Grote of St. 
Maartenkerk in Epe zijn gebouwd tussen 
1125 en 1150. In die tijd was het niet 
gebruikelijk om een stenen kerk te 
bouwen, er moet dus al een voorganger 
geweest zijn in een houten vorm van de 
parochiekerk. De kerk was toegewijd 
aan H. Martinus, de Franse bisschop 
van Tours.

Bij deze kerk hoorden een 
aantal kapellen, vijf stuks, uit de 
omringende dorpen, te weten; 
Gaedsbergh (Hattem), Herghe 
(Heerde), Vorichten (Vorchten), 
Vasna of Fassen (Vaassen) en 
Unen (Oene). De inwoners waren 
verplicht om enkele bijeenkomsten 
bij te wonen en te helpen bij het 
bouwen van een kerk inclusief het 
onderhoud van zowel het kerkhof 
bij de kerk, als de kerk zelf.

Bij het oprichten van nieuwe 
parochies wordt er door 
het kerkrecht geëist dat de 
parochies op tijd splitsen 
en zo de gemeenschap in 
goed evenwicht houden. Er 
wordt, in dit kerkrecht, wel 
gesproken over het blijven 
eren van de “oude” kerk, zij 
gaf immers de parochie de 
kans om uit te groeien tot 

een groot samenhangend geheel.
In 1176 werden de bewoners van 
Gaedsbergh, Herghe en Vorichten van de 
bovengenoemde verplichtingen ontheven 
door Goedefridus, Bisschop van Utrecht. 
Hij deed dit door middel van een acte. 
Gaedsbergh en Herghe werden zelfstandige 
parochies en Vorichten komt onder de kerk 
van Herghe. Epe bleef de “moederkerk” 
voor Fassen en Unen. Op de torenspits van 
de voormalige Katholieke kerk, nu Grote 
Kerk, gemaakt staat nog steeds een z.g. 
“moederkruis”. Dat is een kruis met op de 

zijarmen twee kleine 
kruisen. Rond 1250 

werden ook 
Fassen en Unen 

zelfstandig.

In de middeleeuwen was Epe een bloeiende 
parochie, verschillende pastoors van Epe 
waren ook nog eens deken van de Veluwe, 
zoals onder andere Pastoor Johannes van 
Heukelum en Gerardus van Leesten. Pastoor 
Johannes ten Holten werd bijgestaan 
door één, waarschijnlijk zelfs door twee 
kapelaans.

Verbouwingen
De kerk werd meerdere malen verbouwd 
en ook, door de groei van populariteit, 
vergroot. In de vijftiende eeuw kreeg 
zij eerst de huidige vorm, de muren en 
gewelven werden met schilderingen 
versierd, in 1962 zijn delen van de eerste 
schilderingen tevoorschijn gekomen.
In de zestiende eeuw vonden er veel 
veranderingen plaats. Ten gevolge van 
de reformatie ging de geloofseenheid 
verloren en de Unie van Utrecht nam de 
eerste stappen voor de bestrijding van de 
katholieke leer. In Epe is het tamelijk rustig 
gebleven, er vonden geen beeldenstormen 
plaats en alles is eigenlijk begonnen met 
de komst van de eerste predikant Paulus 
Antoni in 1581.

Het was in 1583 dat het verboden werd 
om in kerken de mis te lezen en het werd 
verplicht om de regels van de reformatie na 
te leven. De kerken werden leeggehaald en 
onteigend.
In 1585 moest Antoni weer vertrekken en 
werd Alva de leider in onze streek. Dit 
was allemaal maar van korte duur, want 
in 1591 veranderde de situatie weer. De 
Spanjaarden werden door Prins Maurits 
weer verdreven en werd de ordonnantie 
uit 1583 in 1592 weer van kracht.
In 1592 komt Ludolphus Pieck, als 
predikant naar Epe, hij verklaarde zich 
te houden aan het oude geloof maar 
diep van binnen weifelde hij tussen de 
nieuwe en oude godsdienst. In 1593 
werd hij geschorst en het duurde tot 
1598, hij kreeg de tijd om zich aan te 
passen, maar weigerde dit te doen, voor 
hij gestraft werd. Het gevolg: Katholiek 
Epe had geen pastoor en ook geen kerk 
meer.

Het Katholicisme bleef ondanks alles 
bestaan op de Veluwe. Begin 17e 
eeuw ontkwam een priester aan zijn 
vervolging en vond heil bij kasteel 

Swanenburg in Vorchten. Vanaf dit moment 
werd Swanenburg een belangrijk katholiek 
middelpunt, een van de vertrekken werd 
ingericht tot kapel en de Katholieken kregen 
weer de kans om de mis bij te wonen. In 
juni 1638 kwam het er eindelijk van, er werd 
gevormd, in het kasteel werden relikwieën 
bewaard van de Lebuinuskerk van Deventer. 
Door de moeilijke bereikbaarheid gingen 
veel mensen over tot de Protestantse leer. In 
1829, nadat het kasteel door een Protestant 
geërfd was, werd het kasteel gesloopt.
Kasteel de Cannenburch werd de vervanger 
en een boerderij diende als een schuilkerk.
Tijdens de Franse overheersing (1795-
1813) kregen de Katholieken meer 
godsdienstvrijheid, de plakkaten werden 
opgegeven en enkele kerken teruggegeven. 
Maar zoals de meeste kerken op de Veluwe 
bleef ook de kerk van Epe in het bezit van de 
Protestanten.

Een eigen kerk
Er werd een Katholieke gemeenschap 
in Vaassen gevestigd en Heerde en Epe 
hoorden daar ook bij.
In 1805 wist de pastoor te bewerkstelligen 
dat de kerk verplaatst werd naar een 
kleine boerderij in Epe, schuin tegenover 
de huidige kerk. In Vaassen duurde het tot 
1829 voordat ze een nieuwe kerk kreeg. Na 
een tijdje geraakte de boerderij ernstig in 
verval en probeerde men een eigen kerk 
te bouwen. Na veel getouwtrek kwam het 
er dan van in 1847, werd de aanbesteding 
gedaan van de “Waterstaatskerk”.
Op de plaats van de schuilkerk, het 
boerderijgebouw, werd in 1848 de 
eenvoudige bijkerk van Vaassen ingezegend 
en werd onder de H. Martinus gesteld. 
Eindelijk na 250 jaar hadden de Katholieken 
van Heerde en Epe weer een eigen kerk(je). 
De pastoor of kapelaan vervoerde zich door 
middel van een paard of een koets en dit 
beeld is gebleven tot 1903.

Na vele onderhandelingen met Utrecht, 
verkreeg men eindelijk toestemming en 
werd kapelaan Bianchi benoemd tot pastoor 
van Epe en opvolger van Ludolphus Pieck, de 
laatste pastoor die op 10 mei 1598 tijdens de 
Reformatie was weggestuurd.

[In de volgende OpWeg wordt deel 4b 
gepubliceerd, waarin het ‘heden’ 
uitgebreid aan bod komt]

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 4a)
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H U I S

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl

  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  

Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

PASTORAATSGROEP EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraad-
pleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie 
(bijvoorbeeld bij agressie, pesten, intimidatie).
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
Ouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat van 
Twello, telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere : vice-voorzitter
Vacature : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse 
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@francuscusenclara.com, 
0571 27 44 45 (di, do: 09.00-17.00 uur)

Huispaaskaarsen
bestellen mogelijk
tot 1 maart

Vanaf heden kunt u tijdens openings-
tijden van het secretariaat weer uw 
huispaaskaarsen bestellen. 

De kaarsen zijn met verschillende 
versieringen, lengtes en prijzen 
leverbaar. Uiterlijk tot en met 1 maart 
a.s. kunt u uw bestelling opgeven. 

Achter in de kerk hangt een folder 
met afbeeldingen van de diverse 
kaarsen.

Ook dit jaar is in januari de Actie Kerkbalans. Vele vrijwilligers 
zijn al bezig met deze actie, die landelijk gevoerd wordt. Door de 
inzet van die vrijwilligers zijn we ieder jaar opnieuw in staat om 
een respectabel bedrag van u in ontvangst te nemen. Een bedrag 
dat we ook hard nodig hebben.

Natuurlijk is het duidelijk dat ook onze parochie het afgelopen 
jaar hard getroffen zijn door de coronacrisis. Vooral in de 
persoonlijke sfeer, parochianen die ziek of ernstig ziek zijn 
geworden en families die getroffen zijn door sterfgevallen. En de 
eenzaamheid die mensen voelen door het niet bij elkaar kunnen 
zijn. Naast dit menselijk leed is er ook een grote impact op de 
financiële resultaten van de kerk.
Hoewel nog niet alle kosten en opbrengsten van vorig jaar 
in beeld zijn, is het duidelijk dat we fors minder inkomsten 
realiseren. En anders dan de laatste jaren is er van incidentele 
baten nauwelijks sprake.

Uw bijdragen, onder andere via 
de Actie Kerkbalans, zijn voor 
ons als geloofsgemeenschap 
onmisbaar. Ruim 50% van de 
inkomsten voor onze parochie 
komt uit deze Actie. 
Uw kerkbijdrage is dus van levensbelang voor onze 
geloofsgemeenschap, zonder uw steun kunnen wij het niet doen.
Natuurlijk sluiten we onze ogen niet voor de realiteit, ieder jaar 
wordt de opbrengst iets minder. Des te dringender ons beroep op 
u: Help ons om onze kerk, onze geloofsgemeenschap in stand te 
houden, help ons om het geloof te blijven uitdragen.

Namens het parochiebestuur beveel ik u de Actie Kerkbalans 2021 
dan ook van harte aan.

Eric Krukkert, 
penningmeester

Beste parochianen,

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we 
net aan het nieuwe jaar 2021 begonnen. 
Graag wens ik jullie alle goeds voor 2021, 
waarbij ik de dierbare wens uitspreek 
dat het voor ons allen een gelukkig en 
vooral gezond nieuw jaar wordt, waarin 
we elkaar zo snel mogelijk ook weer écht 
zullen mogen ontmoeten! Voor veel zaken 
in de toekomstvisie van de parochies, staat 
ontmoeting centraal. Ontmoeting met de 
jeugd, ontmoeting met de kwetsbaren 
in onze samenleving, ontmoeting in de 
vieringen.

Het was voor velen écht een domper 
dat de vieringen rondom Kerstmis 
alleen online te volgen waren. Na alle 
aangepaste vieringen in 2020 zou het zo 
mooi zijn geweest om juist met het feest 
van Kerstmis weer een nieuwe start te 
kunnen maken. Maar helaas mocht dat 
niet zo zijn. Graag wil ik van deze plek wel 
enorme waardering uitspreken voor de 
vrijwilligers en het pastoraal team die de 
online te volgen vieringen wél mogelijk 
hebben gemaakt!

Er is nog iets dat niet zo heeft mogen 
zijn: Het hele jaar 2020 schreef ik u 

V A N  H E T  B E S T U U R

dat wij als parochiebestuur van de twee 
samenwerkende parochies Emmaüs en HH. 
Franciscus en Clara ernaar toewerkten om 
beide parochies per 1 januari 2021 te fuseren 
tot één nieuwe gezamenlijke parochie. 

Tegen het decreet van de bisschop is echter 
een bezwaarschrift ingediend en dit bezwaar 
zal eerst behandeld moeten worden voordat 

de fusie een feit kan zijn. Dit vraagt uitstel. 
Het parochieleven heeft natuurlijk – met alle 
beperkingen die te maken hebben met de 
huidige corona-situatie – gewoon doorgang.

In de bestuursvergadering van december 
hebben wij afscheid genomen van ons 
bestuurslid Berry van den Hout. Berry was 
al vanaf 2011 als vicevoorzitter van het 

parochiebestuur bij de Emmaüsparochie 
betrokken. Wij hebben zijn inbreng in 
al die jaren, in voor de parochie zeker 
geen gemakkelijke tijden, bijzonder 
gewaardeerd en vanaf deze plek nog eens: 
dank Berry!

Gelukkig kan ik u wel schrijven dat de plek 
van secretaris van het bestuur nu bijna 
ingevuld is: we hebben een kandidaat-
secretaris, woonachtig in Apeldoorn, 
die nu al een aantal keren heeft 
meevergaderd en enthousiast is. Het is nog 
even wachten op de formele benoeming, 
maar ik verwacht dat onze nieuwe 
secretaris zich in een volgende uitgave van 
het parochieblad nader kan presenteren.

Het parochiebestuur zoekt nu per direct 
een nieuw lid van het bestuur, om de 
plek te vullen die Berry van den Hout nu 
achterlaat. Neem bij interesse of vragen 
graag contact op met mij of met pastoor 
Hans Hermens!

Hartelijke groet, namens het 
parochiebestuur van de samenwerkende 
parochies Emmaüs en HH. Franciscus en 
Clara,

Maarten Heere, vicevoorzitter

Actie Kerkbalans 2021
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ook veel prikkels. Je staat eigenlijk altijd 
‘aan’ en jezelf ‘uit’zetten is dan heel erg 
lekker. Even rust vinden in alles wat moet. 
Genoeg reden dus om aan te sluiten bij een 
oeroude traditie.
Om dit vasten onder jongeren te promoten 
zal Ruben Koot een filmpje gaan maken wat 
tips en ideeën op een manier waarmee we 
jongeren willen uitdagen om de challenge 
aan te gaan. Het filmpje zal op YouTube 
komen en via de bekende mediakanalen 
worden verspreid. 
De planning is dat het filmpje met 
Aswoensdag online gaat. En dan maar hopen 
dat veel mensen de uitdaging aangaan 
zodat we allemaal met Pasen ons ‘herboren’ 
voelen… Dat is tenminste de bedoeling!

Vastentrommeltje 
Jonge kinderen kunnen vasten met een 
vastentrommeltje. Een oude gewoonte in 
een nieuw trommeltje. Kies een leuk doosje 
met deksel of 
trommeltje en 
versier dat met 
glitters, stickers of 
stiften. Elk snoepje 
of koekje dat je 
krijgt, eet je niet 
op, maar stop je in het trommeltje. 
Op zondag mag je er dan iets uit kiezen. 
Of uitdelen natuurlijk. Delen is altijd goed. 

Website, Facebook en RKK-app, 
e-mail en Whatsapp 
Het is een uitdaging om in deze onlinetijd 
iedereen te bereiken voor informatie die 
wijzigt. Het kan zomaar gebeuren dat iets 
wat in deze OpWeg staat niet meer klopt 
tegen de tijd dat het zover is. Daarom 
is het in de gaten houden van de social 
mediakanalen belangrijk. Kent u de RKK-
app? Deze is gratis te downloaden via 
Google Play Store en de App Store. 

K I N D  E N  K E R K

Communie- en 
Vormselupdate
Het plan was om half januari 
de eerste ouderavond te 
houden en eind januari 
te starten met de bijeenkomsten voor de 
eerste communie. Helaas wordt er door de 
lockdown flink roet in het eten gestrooid 
en is het op dit moment van schrijven 
ook niet te voorspellen wanneer er wel 
een start gemaakt kan worden met het 
voorbereidingstraject. Veel onzekerheid dus, 
maar dat is nu eenmaal de tijd waarin we 
met elkaar zitten en het vraagt geduld en 
acceptatie en zoeken naar wat nog wel kan. 
Hetzelfde geldt voor het vormsel. We zullen 
deze maand nog de brieven versturen aan 
de ouders van de kinderen die in 2021 in 
aanmerking komen voor het Heilig Vormsel 
en die bij ons bekend zijn. We kunnen ook 
hierin geen concrete data noemen, maar 
het geeft ons wel een beeld van het aantal 
kinderen dat zich opgeeft voor het vormsel. 
Zo kunnen wij gerichter communiceren naar 
deze groep belangstellenden. 
Opgeven voor eerste communie en vormsel 
kan dus altijd!! Stuur een mail naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl, dan neem ik 
contact met u op. 
Vormelingen uit 2020 staan ook nog in 
de ‘wachtstand’. Wij hopen dat het gaat 
lukken om ze toch nog voor de zomer hun 
Heilig Vormsel te laten doen, maar alles zal 
afhangen van Covid-19 ontwikkelingen. Via 
mail en app-groep proberen we het contact 
te onderhouden. 

40 dagenproject kinderdienst 
via livestream
Aswoensdag 17 februari begint de 
40-dagentijd en daarmee ook weer een 
40-dagen project voor de kinderen. De kans 
dat we dit fysiek met elkaar kunnen doen 
in het Emmaüshuis is zeer gering. Daarom 

zal er voorafgaand aan de vieringen in 
de 40-dagentijd een korte mini-viering 
gestreamd worden voor de kinderen, waarna 
ze de verwerking op het verhaal thuis 
kunnen doen.  
Het is geweldig dat we met enthousiaste 
hulp van Henny Ribbink (beeld en geluid 
OLV) dit mogelijk kunnen gaan maken! 
Momenteel ben ik met een viertal 
medeauteurs voor kinderwoorddienst.nl aan 
het schrijven voor het 40-dagenproject ‘Ik 
ben de Wijnstok’. Daarbij schrijven we ook 
minivieringen voor vieren thuis. 
Zo hopen we toch betrokkenheid en 
verbinding te houden met de kinderen in 
onze parochie. 

Vasten in de veertigdagentijd, 
ook als je jong bent! 
Vasten is een oeroude traditie. Als je jong 
bent denk je misschien: vasten? Dat is iets 
voor oude mensen! Maar nee hoor, vasten 
is juist hartstikke hip. Als je vast, dan neem 
je voor een tijdje afstand van alledaagse 
gewoontes om weer te ontdekken wat echt 
belangrijk is. We hebben van zoveel genoeg 
en vaak zelfs te veel. Eten en drinken vol 
suiker. Onze telefoon die we de hele dag 
checken. Met iedereen contact houden via 
social media. Films streamen via Netflix, 
Disney+ en Amazon. Maar al die luxe geeft 

Verder beschik ik over aardig wat e-mail-
adressen en whatsappgroepen waar ik nu 
ongevraagd gebruik van maak. Als u het 
vervelend vindt om mailtjes of appjes te 
ontvangen, geef dat dan bij mij aan of doe 
een mailtje naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl. 
Of misschien wilt u juist wel op deze manier 
op de hoogte gebracht worden! Laat dat 
dan ook weten. 

Meespeelviering online voor 
peuter en kleuters
Begin februari komt er op 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl een nieuwe 
meespeelviering online voor peuters en 
kleuters. Dit keer met het verhaal van de 
12-jarige Jezus die voor het eerst een tempel 
bezoekt als hij met zijn ouders in Jeruzalem 
is, maar dan raken zijn ouders Jezus kwijt! 
Een korte viering die u thuis kunt doen met 
je kind(eren) t/m 6 jaar. 

Kinderwoorddienst.nl 
mini-vieringen voor thuis
Kinderwoorddienst.nl blijft voorlopig 
doorgaan voor elke zondag een mini-
viering online staan voor thuis. Ook in 
de 40-dagentijd zal er een miniviering 
beschikbaar zijn. Dit is als vervanging 
bedoeld voor de kinderdienst die we nu 
niet kunnen houden op de zondagen. 

Een nieuw begin
De eerste maand van het jaar zit er 
weer bijna op, de maand die we uitgaan 
met een avondklok en met een nieuwe 
president in de Verenigde Staten. In de 
weken die voor ons liggen vallen veel 
gemaakte afspraken weg, we moeten 
steeds weer opnieuw afstemmen op de 
nieuwe regelgevingen in verband met de 
lockdown waarin wij zitten. 

De bijeenkomsten van het 
Leerhuis worden opgeschoven, de 
parochieavonden van bestuur en team 
met parochianen worden verzet, de fusie 
van de parochies zal ook later plaats 
gaan vinden. Het is allemaal onzeker wat 
er wel en niet kan in deze tijd. Allemaal 
om deze tijd zo veilig mogelijk door te 
komen en het gevaar van besmettingen 
zo veel mogelijk te verkleinen. Het 
nieuwe begin is heel anders dan we 
gedacht hadden.

Als we in de bijbel het eerste boek 
openslaan lezen we over het nieuwe 
begin dat God maakt met de schepping. 
‘In het begin schiep God de hemel en 
de aarde’, staat in het Genesisverhaal, 
het verhaal over het begin. God sprak: 
‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. 
Het evangelie van Johannes begint 
op dezelfde wijze; ‘In het begin was 
het Woord en het Woord was bij God 
en het Woord was God. Alles is door 
Hem geworden en zonder Hem is niets 
geworden van wat geworden is. In Hem 
was leven, en dat leven was het licht 
der mensen. En het licht schijnt in de 
duisternis’. 

Wonderlijke woorden die terugvoeren 
naar het begin van de schepping, naar 
het begin van het leven, het begin van 
een leven met Jezus de Christus; het 
ware Licht dat iedere mens verlicht. In 
de Naardense vertaling, een andere 
vertaling van de Bijbel, staat in plaats 
van ‘In het begin’ de woorden bij het 
scheppingsverhaal en in het evangelie 
van Johannes: ‘Sinds het begin’. Dat 
betekent dat de schepping niet is 
opgehouden, toen, lang geleden, maar 
de schepping nog steeds doorgaat. Het 
gebeurt ook in het nu en ook morgen 
of in de dagen die komen gaan. De 
schepping houdt niet op in ons eigen 
leven. 

Een mooie gedachte vind ik dat God 
blijft scheppen en herscheppen in 
ons eigen bestaan, in dat van de 
parochiegemeenschap en dat van de 
wereld. Elke dag is weer een nieuw 
begin, een nieuw kans om de liefde van 
God te ontvangen en door te geven aan 
elkaar. Als we naar buiten kijken zien we 
dat in het begin van het nieuwe jaar het 
licht weer toe neemt, eerst langzaam, 
maar steeds meer, we gaan weer de kant 
op van de lente. Er gloort weer hoop op 
nieuw leven. De vogels merken het al, de 
bomen en de planten ook. Stellen wij ons 
open voor de tekenen van het nieuwe 
begin. Ik wens u allen een gezegende 
tijd, waarin het licht van de hoop blijft 
groeien en wij uitzien naar een nieuwe 
lente.

Diaken Ronald Dashorst

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen 
tot het jaar van Sint Jozef. Hij maakte 
dit dinsdag 8 december 2020 bekend op 
het Hoogfeest van Maria Onbevlekte 
Ontvangenis. Op die dag was het precies 
150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige 
Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van 
de Universele Kerk’. 

Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 
december direct van start gegaan, zo 
maakte de paus bekend in zijn apostolische 
brief Patris Corde (“Met een Vaderhart”) 
en het jaar wordt op 8 december 2021 
afgesloten. Met dit speciale themajaar 
wil paus Franciscus de heilige Jozef als 
beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol 
als voedstervader wordt komend jaar extra 
belicht. De paus brengt dit in verband met 
de zorg voor armen en migranten en ook 
met de rol van Jozef als patroonheilige van 
de arbeiders.
Ook de Covid-19 pandemie heeft 
meegespeeld in het besluit van de paus om 
een speciaal jaar aan Sint Jozef te wijden. 
“De pandemie heeft duidelijk gemaakt 
welke betekenis gewone mensen hebben, al 
degenen die dagelijks veel geduld tonen en 
hoop bieden, waardoor ze een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de 
paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op 
de heilige Jozef “deze onopvallende man, 
die dagelijks, discreet en in het verborgene 
aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk 
wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom 
van de Moeder Gods’ extra stimuleren. 
Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar een 
volle aflaat verdienen.
In de Onze Lieve Vrouwekerk sluiten wij 
ons aan door in dit Jozefjaar het Jozefaltaar 
in oude glorie te herstellen en Jozef zijn 
passende plaats terug te geven in de 
Jozefkapel rechts naast het hoofdaltaar. 
“Sint Jozef herinnert ons eraan dat degenen 
die in de schaduw lijken te staan, een 

ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis 
kunnen spelen”, schreef Franciscus. Als 
Maria’s man en beschermer van Gods Zoon 
veranderde Sint Jozef “zijn menselijke 
roeping tot huiselijke liefde in een 
bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en 
zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van 
de Messias die opgroeide in zijn huis”. 
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ 
uit, zoals Maria dat deed bij de Annunciatie 
en Jezus in de Tuin van Getsemane”, aldus 
Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat 
Jozef door God geroepen was om de 
persoon en de missie van Jezus te dienen 
door de uitoefening van zijn vaderschap.” 
Op die manier werkte hij mee “aan het grote 
mysterie van de verlossing en hij is waarlijk 
een dienaar van de verlossing”.

Het is mooi om ons in de jaar te verdiepen 
in de spiritualiteit, de levenshouding en de 
nederigheid van de heilige Jozef, hij die op 
het altaar staat met de lelie in de hand en 
ons oproept om in nederigheid in te zetten 
voor de bescherming van de nalatenschap 
van Jezus, zijn liefde en zorg.

Diaken Ronald Dashorst

Jaar van Sint Jozef
P A S T O R P R A A T
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Het vroegere Pelsorgel ca. 1955

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 30

De orgels van de 
Onze Lieve Vrouwekerk
(Huub Ummels)

Sinds 23 maart 2008 staat in de kerk een 
fraai Pereboom & Leijser-orgel, net als de 
kerk een rijksmonument uit 1897. Een voor 
de kenners mechanisch orgel met in totaal 
twintig romantische stemmen. Toeval 
of niet, maar het orgel is van dezelfde 
ouderdom als de kerk. 

Tijdens de bouw van het orgel in de 
werkplaats van de orgelbouwers te 
Maastricht, was aannemer Chris Wegerif 
volop aan het werk met de opbouw het 
schipgedeelte van onze kerk. Het orgel 
is toen gebouwd voor de Paterskerk te 
Groningen en later geplaatst te Tilburg. 
Toch is dit orgel onderdeel van een lange 
orgelgeschiedenis. Een geschiedenis die, voor 
zover bekend, teruggaat tot het begin van de 
twintigste eeuw. Of er daarvoor al sprake was 
van een echt pijporgel is onwaarschijnlijk. 
Vermoedelijk heeft men de eerste decennia 
na het gereedkomen van de Onze Lieve 
Vrouwekerk nog gebruik gemaakt van een 
harmonium om de Eucharistievieringen op 
te luisteren. Uiteraard een instrument met 
beperkte mogelijkheden. Daarin kwam 
verandering toen in 1924 de orgelmaker 
Bernhard Pels uit Alkmaar onder opus 
nummer 33, een groot pneumatisch orgel 
met in totaal 27 stemmen opleverde. In 
aanvang een geheel romantisch instrument 
dat werd gebouwd op de traditionele plaats 
op de koortribune boven de hoofdingang 
aan de Hoofdstraatzijde. In 1953 vonden 
belangrijke wijzigingen aan het instrument 
plaats door de orgelmaker Verschueren, toen 
nog gevestigd te Heythuysen in Limburg, 
een tamelijk groot aantal stemmen werden 
vervangen door neobarokregisters. Het 
was een tijd dat de barok voor orgels werd 
herontdekt.

Hergebruik van onderdelen 
en pijpwerk van het Pelsorgel
Eind jaren zestig bleek het orgel grote 
gebreken te vertonen, vooral als gevolg van 
de hete lucht van de verwarmingsinstallatie. 
Gelden voor de destijds meer dan een ton 
kostende noodzakelijke restauratie waren er 
niet. Zelfs de toekomst van het kerkgebouw 
was onzeker. Het gebouw stond toen min of 
meer eenzaam in een totaal kaalgeslagen 

omgeving. De aanschaf van een elektroni-
cum bleek de enige haalbare mogelijkheid. 
Nog weer later bood de heer Heyligers, 
de maker van het elektronicum, aan een 
groot demonstratieorgel te plaatsen. De 
luidsprekers en elektronica ervan werden 
uiteindelijk geplaatst in het Noordertran-
sept achter frontdelen van het in 1977 
gedemonteerde en afgebroken Pelsorgel 
(zie afbeelding). Gelukkig was men zo 
verstandig de bruikbare en goed te herge-
bruiken registers pijpwerk, maar ook de
degelijke windladen en eikenhouten kast-
delen op te slaan met het plan om er ooit 
een koororgel van te bouwen. Het overige 
houtwerk kwam van enkele biechtstoelen 
en delen van het front, waaronder al het 
houtsnijwerk, van de kerk van Mijdrecht.

Koororgel
In 1984 was het zover dat het koororgel 
dat werd gebouwd door een paar ent-
housiaste parochianen, daarbij professio-
neel ondersteund door de orgelmaker 
Schreutelkamp, tijdens een boeiend 
concert in gebruik kon worden genomen. 
Daarmee was de kerk weer voorzien van 
een echt pijporgel. Als tegenwicht tegen 
het elektronische ’Heyligers-orgel’ dat 
dienstdeed als hoofdorgel. Dit koororgel 
bezat één klavier en een vrij pedaal en telde 
in totaal 13 registers. Een orgel waarop met 
name de barokmuziek tot zijn recht kwam. 
Maar helaas, nog niet zolang geleden heeft 
het kerkbestuur besloten het instrument 
naar Polen te verkopen. Een kostbare 
restauratie die nodig zou zijn wilde men 
niet dragen. Het Pereboom & Leijser-orgel 
voldoet prima en twee orgels kan toch als 
enige luxe worden gezien. Nu koestert de 
schrijver van deze artikelenreeks alleen nog 
de geluidsopname die op 13 februari 1983 
van de inspeling van het verkochte koororgel 
is gemaakt!

Het logo van de
Zondag van het 
Woord van God 
Het logo van de Zondag van het Woord 
van God is geïnspireerd door de 
evangeliepassage van onze parochie 
over de Emmaüsgangers. ‘Twee van hen 
gingen naar een dorp genaamd Emmaüs’. 

In de twee leerlingen legt Lucas het gezicht 
van alle gelovigen vast. De aandacht voor 
de wederkerigheid tussen mannelijk en 
vrouwelijk, die in de geschriften van Lucas 
terug te vinden is, heeft ertoe geleid dat 
sommigen hen als een koppel zien en de 
anonieme leerling identificeren als de vrouw 
van Cleopas. Jezus verschijnt als degene 
die op de mensen “toekomt en meeloopt” 
(Lukas 24,15), “onder ons” (Johannes 1,14). 
In Hem “is er geen Jood of heiden meer, 
geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: 
allen tezamen” we zijn “één persoon in 
Christus Jezus” (Galaten 3:28).
Terwijl Hij tussen zijn eigen leerlingen loopt, 
verkwikt Hij hun tocht en wijst Hij op de 
horizon van de evangelisatie, die in het logo 
wordt afgebeeld door de ster: “Hij roept 
zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar 
buiten. En als Hij al zijn schapen naar buiten 
heeft gebracht, trekt Hij voor hen uit, terwijl 
zij Hem volgen, omdat zij zijn stem kennen” 
(Johannes 10:3-4). Aangewezen door de 
Verrezene is het het teken van Evangelisatie: 
‘Toen vertelden ze wat er onderweg 
was gebeurd en hoe Hij hen bekend was 
gemaakt bij het breken van het brood’ 
(Lukas 24, 35).

De woorden die Hij spreekt, zijn één met 
de woorden die Hij in zijn handen houdt: 
“Wie is waardig het boek te openen en zijn 
zegels te verbreken?” (Openbaring 5,2). 
Als de twee leerlingen verbijsterd zijn door 
wat gebeurd is, worden ze onmiddellijk 
gerustgesteld: “Ween niet; de leeuw uit de 
stam van Juda, de wortel van David, Hij heeft 
overwonnen: Hij mag het boek openen en 
de zeven zegels verbreken” (Openbaring 
5,5). “Beginnend met Mozes verklaarde Hij 
hen uit al de profeten wat in al de Schriften 
op Hem betrekking had.” (Lukas 24,27).

Bekendheid met het Woord van God wordt 
geboren in een relatie, in de zoektocht naar 
het gezicht van God in de Schrift. De Schrift 
biedt ons geen concepten, maar ervaringen, 

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag 
van het Woord van God ingesteld. Die 
zondag is de derde zondag door het jaar. 
Dit jaar viel die zondag op 24 januari 2021, 
maar de paus onderstreept dat de aandacht 
voor de Schrift zich niet mag beperken tot 
die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet 
om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand 
te nemen. Om dit te stimuleren komt de 
Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een 
brochure die teksten bevat van de pauselijke 
Raad voor de Bevordering van de Nieuwe 
Evangelisatie, van de Congregatie voor 
de Goddelijke Eredienst en de Discipline 
van de Sacramenten en van de Katholieke 
Bijbelstichting. Deze teksten kunnen helpen 
om in het gezin, thuis of in een kleine groep 
de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en 
er mee te bidden en te leven.

Door het woord gegrepen
Mgr. Liesen, referent voor Bijbel namens 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
schrijft in zijn inleiding bij de brochure: ‘Wie 
Jezus Christus wil leren kennen, moet de 
(gehele) Schrift lezen; dat houdt de heilige 
Hieronymus ons voor in zijn commentaar 
op de profeet Jesaja. Om de Schrift beter te 
begrijpen en om door het Woord gegrepen 
te worden is het goed – en zelfs nodig – je er 
dagelijks in te verdiepen.
De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt 
allen die dorst hebt, hier is water; en gij, 

die geen geld hebt, komt, koopt koren en 
eet zonder geld, en drinkt zonder betaling 
wijn en melk. Waarom besteedt gij geld 
aan wat geen brood is, en uw loon aan iets 
wat niet verzadigt? Luistert aandachtig 
naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw 
honger stillen met uitgelezen spijs. Neigt 
uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult 
leven.” (Jesaja 55,1-3)’

Voorbereiding op het lezen 
van de Schrift
Mgr. Liesen beveelt diegenen die in de 
eucharistie of andere viering uit de Schrift 
lezen aan zich daarop voor te bereiden 
door zich in de Schrift te verdiepen. Door 
samen bijvoorbeeld ook de inleiding op 
het lectionarium te lezen en te bestuderen, 
ontstaat er meer inzicht in het dienstwerk 
van de lector en lectrice in de liturgie.
En hij zegt: ‘minstens op de Zondag van 
het Woord van God kan het Evangeliarium 
op een feestelijke manier worden 
binnengedragen door de diaken (en bij diens 
afwezigheid: de celebrant). Degene die de 
homilie verzorgt, kan op een bijzondere 
wijze stilstaan bij de rol van de Schrift in 
de liturgie, en vooral bij de rol ervan in het 
leven van elke christengelovige.’
De brochure is op de volgende link gratis 
te verkrijgen: https://www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2021/01/2021-01-24-Zondag-
van-het-Woord.pdf

het dompelt ons niet alleen onder in een 
tekst, maar het opent ons ook voor de 
ontmoeting met het beslissende Woord van 
het leven dat “dient om te onderrichten in 
de waarheid en dwalingen te weerleggen, 
om de zeden te verbeteren en de mensen op 
te voeden tot een rechtschapen leven, zodat 
de man Gods voor zijn taak berekend is en 
toegerust voor elk goed werk” (2 Timoteüs 
3,16-17).

Op de achtergrond schijnt een groot 
licht: je kunt er de zonsondergang in zien 
van Lukas 24:29, maar je kunt er ook de 
“opgaande zon” in zien (Lukas 1,78) en 
die – in de Verrezene– het aanbreken van 
een nieuwe missie aankondigt bestemd 
voor alle volkeren: “Gaat uit over de hele 
wereld en verkondigt het evangelie aan 
heel de schepping” (Markus 16,15). Als de 
zon ondergaat, verwarmt een ander licht de 
harten van de leerlingen: het licht van het 
Woord. In het breken van het brood is er 
herkenning, gemeenschap met de Meester: 
‘Toen werden hun ogen geopend, en ze 
herkenden Hem’ (Lukas 24, 31).

De Verrezene deelt de stappen van de mens 
en deelt de kracht van zijn Woord; hij weet 
ze in de juiste richting te wijzen, want ‘Uw 
woord is een lamp voor mijn voeten en een 
licht op mijn pad’ (Psalm 119, 105). Daarvoor 
‘stonden ze op en keerden ze terug naar 
Jeruzalem’ (Lukas 24, 33).

Teksten ontleend aan en bewerkt uit de 
handreiking van de ‘Zondag van het Woord’, 
KBS Breda.

Zondag van het Woord van God

Het inmiddels naar Polen verkochte koororgel

RK OLVrouwekerk Heijligersorgel 
met oud front

Het Pereboom & Leijser-orgel
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vanwege de coronamaatregelen worden 
de komende tijd de online vieringen zowel 
vanuit de H. Martinuskerk te Twello als 
vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
uitgezonden. Zie hiervoor de website van 
de Emmaüsparochie en de HH. Franciscus en 
Clara parochie. 

Vieringen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
Zondag 31 januari 4e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen  
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 3 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 4 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 7 februari 5e zondag door het jaar
10.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor H. Hermens

12.00 uur Kinderzegen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 10 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 11 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 14 februari 6e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 17 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
Donderdag 18 februari
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
  
Vieringen H. Martinuskerk Vaassen 
Zaterdag 30 januari 4e zondag door het jaar
18.30 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian

Zaterdag 6 februari 5e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 13 februari 6e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor Sebastian

Vieringen H. Antonius Abt Loenen 
Zaterdag 30 januari 4e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 6 februari 
5e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 14 februari 
6e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst

H. Geestkapel, Assel
Met in achtneming van alle corona-
maatregelen lukt het aardig om de 
beschikbare 30 plaatsen eerlijk te verdelen. 
Het is dringen en daarom is telefonisch 
aanmelden een vereiste. Dat kan 
uitsluitend bij Hans Bosch op maandag en 
dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur of via 
e-mail: bosc2999@planet.nl.

Trouwe bezoekers waarvan het 
e-mailadres bekend is ontvangen dan een 
overzicht van degenen die die week zijn 
ingeloot.

Elke 2e zondag van de maand is er een 
Woord- en Communieviering. Alle andere 
zondagen zijn er Eucharistievieringen 
waarin Dominiek Deraeve sdb zal 
voorgaan.

In de verzorgingstehuizen in Apeldoorn 
en omgeving kunnen voorlopig geen 
vieringen worden gehouden.

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep 
Welzijn in mw. D. van Bussel, 055 521 80 06 
of de hr. G. Tiemessen, 055 521 39 28. 

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum “De 
Groene Hoven” open is. Het MFC is open van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Gebedsgroep de Parel is voorlopig stopgezet.

Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis om 
ons te verdiepen in de lezingen van de 
komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig, 
wel openheid naar hetgeen geïnspireerde 
woorden betekenen in onze tijd. Wilt u 
meedoen stuur dan even een mail naar 
pastor R. Pragt: r.pragt@upcmail.nl of laat het 
weten op het secretariaat van de parochie. 

S T A D

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet iedereen altijd 
beschikken over familie, buren of 
goede bekenden die in de gelegenheid 
en in staat zijn hulp te bieden. 
Omzien naar Elkaar wil hulp bieden 
aan mensen die kortstondig hulp nodig 
hebben. 
Bij hulp kunt u denken aan vervoer naar 
ziekenhuis voor bezoek arts, boodschap 
doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke hulp, 
lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. 
Heeft u zelf hulp nodig of wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger, neem dan 
contact op met: Irene Schiphorst, 
541 58 31 of Adri Hulst, 541 61 64.
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 10 februari 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N

H U B E R T U S

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be

S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
De lockdown is verlengd, maar er zijn ook 
in deze tijd mensen die met spoed kleding 
of linnengoed nodig hebben. Er hangt 
veel mooie kleding in de Kledingbank te 
wachten op een nieuwe eigenaar, zowel 
dames, heren als kinderkleding. Bij nood is 
door organisaties een individuele afspraak 
te maken voor cliënten om gratis kleding 
af te halen. Wij hebben veel organisaties 
afgelopen tijd gewezen op deze mogelijkheid 
om in de koude wintertijd toch mensen te 
kunnen helpen aan warme kleding. Daar 
wordt gelukkig regelmatig gebruik van 
gemaakt. In deze corona-tijd is het niet 
mogelijk om kleding in te leveren, wij vragen 
iedereen om de kleding nog te bewaren tot 
de poorten weer open kunnen gaan of het in 
te leveren bij andere instanties.

Straatteam en gebed
De ‘avondklok’ maakt het moeilijk om 
met het Straatteam op pad te gaan op 
vrijdagavond in combinatie met het gebed 
wat hier elke week aan vooraf gaat. Wij 
hebben ervoor gekozen om in deze periode 
van de avondklok de vrienden van de straat 
niet in de steek te laten. We gaan vroeger 
op pad met de bakfiets om ook weer op tijd 
terug naar huis te kunnen gaan. Hierdoor 
slaan we het avondgebed twee weken 
over en vragen om zelf thuis het gebed 
van Sant’Egidio Antwerpen te volgen. Op 
maandag, woensdag en vrijdag bidt de 
Gemeenschap om 20.00 uur in de Sint-
Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Op 
zondag om 17 uur is er eucharistieviering. 
Dit is live te volgen of later terug te kijken 
via: https://youtu.be/fhcsFl_K3GY

De Franciscustafel
In deze tijd gaat de uitgifte van de 
maaltijden van de Franciscustafel door. 
Elke week komen op maandagmiddag 
tussen de 60 en 70 mensen een warme 
maaltijd afhalen. Deze is bereid door de 
praktijkschool ‘de Boog’ of door eigen koks 
in de pastorie. Maandag 25 januari zijn er 
70 warme maaltijden verzorgd door de koks 
van de Landmacht. In de keuken van de 
basis in Stroe zijn deze maaltijden bereid en 
met een legertruck naar de Stationsstraat 
gebracht. Ook de landmacht kiest ervoor om 
in deze tijd de armen niet te vergeten. Wij 
zijn heel blij met hun ondersteuning.

Woord van God
Er zijn nog enkele exemplaren van het 
dagboek met bezinningen op de lezingen 

van de dag. Het Woord uit de Schrift, als 
Bron van inspiratie en richtingwijzer. De 
Woorden uit de bijbel groeien met ons 
mee, ze moeten steeds opnieuw gelezen 
en overdacht worden. Verbonden aan onze 
inzet voor de armen, de zieken en de vrede 
gaan die woorden ook steeds anders, steeds 
nieuwer en verrijkend klinken in ons leven. 
Met die woorden gaan wij elke keer met 
Jezus de berg op om ons daar in gebed te 
verbinden met God onze Vader. Om daarna 
weer af te dalen en gevoed door het Woord 
ons met liefde in te zetten voor de taken die 
ons zijn toevertrouwd, wetende dat Jezus 
daarin ons nabij zal zijn. Momenteel is het 
boek afgeprijsd en voor € 20 verkrijgbaar aan 
het secretariaat aan de Stationsstraat.
Voor € 25 te bestellen bij Sant’Egidio via
info@santegidio.nl of via eigen boekhandel.

E V E N  S T I L S T A A N

Jozef van Nazareth

Beschermer van de Kerk 
Beschermheilige voor:

Timmerlieden, arbeiders, 
begrafenisondernemers, stervenden 
(voor een goede dood), maagden, 
religieuze communiteiten, het huisgezin, 
voor de spoedige verkoop van een huis, 
tegen woningnood, verleiding en 
moeilijke situaties, patroonheilige van 
België.

Schilderij door George de la Tour

B I J B E L R O O S T E R

Bijbelrooster jaar B

31 jan. 4e zondag door het jaar
Deut. 18,15-20 Ps. 95 1; Kor. 7,32-35; Mc. 1,21-28 

7 feb. 5e zondag door het jaar
Job 7,1-4.6-7 Ps. 147 1; Kor. 9,16-19.22-23; Mc. 1,29-39 

14 feb. 6e zondag door het jaar
Lev. 13,1-2.45-46 Ps. 32 1; Kor. 10,31-11,1; Mc. 1,40-45 
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Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie 
dienen vóór of op de woensdag van de week 
vóór de datum van verschijning (is 9 dagen vóór 
de verschijningdatum) bij het secretariaat 
(receptie@rkapeldoorn.nl) te worden ingeleverd. 
Het secretariaat zorgt voor aanlevering bij de 
eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij 
de redactie (rkapd2ow@gmail.com) ingeleverd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-   zonder overleg artikelen in te korten, 
 later te plaatsen of niet te plaatsen, 
-   te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, 
wordt u verzocht van tevoren contact op te 
nemen met de redactie.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

Algemene redactie
R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

Ons assortiment biedt een geweldig 
aanbod hoogwaardige merken. Van 
hoofdtelefoon tot compleet home 
cinema-systeem. Van koffi emachine 
tot alle denkbare keuken inbouw-
apparatuur. Uiteraard met onze 
kenmerkende service. Kom langs en 
beleef de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom!

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

 
JOZEF

De jongling, die naar Dothan toog
om broedren op te zoeken,
wier haat en nijd hem tegenvloog
met smalen en vervloeken,
toog toch de weg der Grootheid op,
totdat hij, op de hoogsten top,
aan Faro, zij verheven,
een volk behield bij ’t leven.
 
Vrees niets, godvruchte, van wat God
gedoogt u te overkomen!
Gij, volg uw plicht; Hij schikt uw lot
en kroont de weg der vromen.

W I J  B I D D E N

Zie hopende op; treed rustig aan,
al moest het tot het uiterst gaan,
en slechts een manlijk sterven
u troon en kroon doen erven.
  
Nicolaas Beets 
Uit: GEMENGDE GEDICHTEN 9de bundel


