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  Nieuwsbrief nr. 10, december 2022 

 

De nacht wordt verlicht 

De eerste engel in het kerstverhaal volgens Lucas verandert deze wereld. Hij brengt vreugde.    

De nacht van de herders wordt verlicht door de glans die de engel uitstraalt.  

De herders die de wacht houden bij hun kudden, doen ons denken aan de slapeloze nachten 

waarin we geen rust vinden, waarin we van louter tobben niet in slaap kunnen komen, waarin 

angst en wanhoop ons van de slaap beroven. 

De slapeloze nacht wordt verlicht. De zinloosheid van ons piekeren wordt beantwoord door de 

verlosser en heiland die ons redt uit angst en wanhoop, die onze wonden heelt. 

Wat de herders overkomt bij hun nachtwake, kan ook nu nog telkens weer werkelijkheid worden, 

niet alleen met Kerstmis, maar iedere keer als onze nacht verandert, de duisternis van ons hart 

helder wordt en ons gedwongen waken een antwoord krijgt. 

Anselm Grün     

Na de advent volgt het Kerstfeest 

Vier weken van voorbereiding leiden ons naar het Kerstfeest. Natuurlijk betekent de voorbereiding:  

het versieren van een kerstboom, aanbrengen van sfeerverlichting, boodschappen voor het 

kerstdiner, uitnodigen van familieleden en vrienden, klaarleggen van feestelijke kleding en het 

opbouwen van de kerststal.  

Maar advent betekent ook: je voorbereiden  
op de komst van Jezus, het Kindje in de kribbe.  
Je open stellen voor Zijn boodschap van liefde! 
Dan wordt het voor iedereen een  
        ZALIG  KERSTMIS 

 

 

 



 

 

Activiteitenrooster Epe – Vaassen 

Zondag 04 dec. 10.00 u. Woord- en gebedsviering, in Epe 
Voorgegaan door parochianen 

Zondag 04 dec. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Zondag 04 dec. 11.00 u. Eucharistieviering, in Apeldoorn, 
Pastor Sebastian,  

Dinsdag 06 dec. 19.30 u. Sociaal Kafhé, in Epe 
Zaterdag 17 dec.. 18.30 u. Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Donderdag 22 dec. 09.00 u Schoolviering Bernardusschool 
Zaterdag 24 dec. 17.00 u. Kerstavond, Eucharistieviering, in Vaassen, 

Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 
Zondag 25 dec.. 09.00 u. Hoogfeest van Kerstmis, Wocoviering 

in Vaassen, diaken Dashorst,  
ook via internet te volgen 

Maandag 26 dec. 09.00 u. 2e Kerstdag, Eucharistieviering, in Twello, 
Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

Zaterdag 31 dec. 19.00 u. Oudjaar, Wocoviering in Vaassen,  
diaken Dashorst, ook via internet te volgen 

Zondag 01 jan. 09.00 u. Eucharistieviering, in Twello, 
Pastor Sebastian, ook via internet te volgen 

 
 
WOORD- EN GEBEDSVIERING 4 DECEMBER, 8 JANUARI EN 22 JANUARI 
 
Op de zondagen 04 december en 22 januari houden wij weer een Woord- en Gebedsviering, 
voorgegaan door parochianen, in onze Martinuslocatie, het gebouw van InteraktContour aan de 
W.G. van der Hulststraat 1 in Epe. 
 
Op zondag 08 januari luiden wij het nieuwe jaar in met een Woord- en Gebedsviering, gevolgd 
door een gezellig samenzijn. Er zijn zeker nog oliebollen, maar waarschijnlijk is er veel meer te 
doen waar nu nog over wordt nagedacht! 
 
De vieringen beginnen om 10.00 uur en na afloop wordt er een kopje thee of koffie geschonken.  
Wij verwelkomen u graag 

   
Het zou heel aardig zijn als we elkaar op de 8e januari weer ontmoeten en we elkaar 
de beste wensen voor het nieuwe jaar geven.  
Proost: 

- Op een gezond jaar 
- Op een gelukkig jaar 

 
 

 

 



 

 

Overleden: 

Op 31 oktober is in Epe overleden Franciscus Maria (Frank) Buitendijk.  
Frank bereikte de leeftijd van 80 jaar en woonde samen met zijn echtgenote Rina in de 
Bloemstraat in Epe. Frank was een trouwe parochiaan en een hardwerkende vrijwilliger die,  
in alle bescheidenheid achter de schermen, heel veel werk voor onze toenmalige 
parochie/geloofsgemeenschap verzet heeft. Hij was het zevende kind uit een groot gezin.  
Zijn leven werd gekenmerkt door bescheidenheid, zorgzaamheid, heel veel trouw aan familie  
en vrienden, en zijn vertrouwen in God. 
Op 4 november hebben wij als geloofsgemeenschap onder zeer grote belangstelling hem 
uitgeleide gedaan vanuit de Grote of Sint Maartenskerk in Epe. Daarna hebben wij Franks  
lichaam naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats Norelbos in Epe. 
 
Op 1 november is overleden Johannes Pieter Paulus Renaud. Hij bereikte de leeftijd van 76 
jaar. Samen met zijn echtgenote woonde hij aan de Vredenburglaan in Epe. 
 
Op 11 november overleed Wilhelmina Gerarda Maria Willard-Paanakker in de leeftijd van 91 
jaar. Zij woonde aan de Kamperweg in Epe. 
 
Op 13 november is overleden Andreas Wilhelmus Brinkhof. Hij bereikte de leeftijd van  86 jaar.     
In verband met zijn gezondheid verbleef hij in de Klaarbeek.  
In het verleden was hij vrijwilliger in onze Eper Martinusparochie.  Hij was lid va ons Martinuskoor. 
Zijn uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring. 
  

Terugblik Allerzielen en Bakje Troost 
Op woensdag 2 november werd de Allerzielenviering gehouden in de kerk van Vaassen.  
Vanuit de gemeenschap Epe/Heerde waren er verschillende mensen aanwezig om de 
overledenen te herdenken. Voor de mensen die het afgelopen jaar een kerkelijke begrafenis 
hebben gehad, waren er herdenkingskaarsen die aan het begin van de viering werden ontstoken 
en aan het einde van de viering mee naar huis genomen konden worden.  
Voor de heer Chris v.d. Meer, de heer Ben Drabbe en mevrouw Meggy Moors waren er kaarsen 
die door de familieleden aan het begin van de viering ontstoken werden. Na afloop van deze 
sfeervolle viering konden de kaarsen mee naar huis. Pastor Dashorst ging voor in deze viering. 
Op zondag 6 november was er het Bakje Troost op de begraafplaats Norelbos in Epe. Tussen 
deze 2 momenten van gezamenlijk herdenken, was er de begrafenis van onze parochiaan Frank 
Buitendijk.  
Het Bakje Troost bestond uit een viering waarin alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht 
werden voor zover dat bekend was. De overledenen waren: mevrouw Meggy Moors, mevrouw 
Bernabela-Allée, de heer Chris van der Meer, de heer Wim de Raay, de heer Ben Drabbe, 
mevrouw van Valkenburg-Hassing en de heer Frank Buitendijk. Daarnaast was er ruimte om 
kaarsjes te ontsteken voor mensen die in onze eigen familie-of kennissenkring waren overleden. 
Na de viering werd er onder het genot van een kopje koffie en thee nagepraat. Het Bakje Troost 
werd afgesloten met een rondgang langs de graven van familieleden en andere mensen uit de 
gemeenschap. 
Wat me raakte bij alle vieringen en het samen rondlopen op de begraafplaats was de onderlinge 
betrokkenheid van parochianen. In het bijzonder viel op de zorg voor elkaar en het delen van 
gevoelens van verdriet en verbondenheid. Die verbondenheid was er zeker ook in de 
voorbereiding voor het bakje Troost. Met dank aan Bets Gorkink, Trees en Sjaak Thijssen, Peter 
Weehuizen  en Plony Epping. 

Annemieke Buiting, pastoraatsgroep 

 

 



 

 

Gerarduskalender 2023 
De verkoop van de Gerarduskalender 2023 is 
weer begonnen. 
De kalender is een scheurkalender met elke dag 
op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, puzzels en 
informatie over verschillende onderwerpen. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een redactie van personeel 
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede 
aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook op internet 
www.kloosterwittem.nl) 
De Gerarduskalender 2023 kost € 9,00 en is 
verkrijgbaar bij Benny Bouwmeester 
Heemskerkstaat 22, 8161 ZP Epe 
Tel; 0578-620892. 
 

Lichtjes in je ogen. 
Het kerstdiner is bijna klaar. Alles staat op tafel. Opa en oma zijn er, net als tante Neel, die elk jaar 
mee-eet. Zo gezellig, vinden Wout en Siem. De hele middag zijn ze met papa en mama bezig 
geweest met het voorbereiden van het diner. Wout mocht het brood snijden en Siem maakte de 
salade. 
En dan is het nu zover. “Het eten kan beginnen.” roept Wout. Iedereen gaat aan tafel zitten.   
“Oh nee,” zegt mama. “Ik ben vergeten kaarsen te kopen. Wat dom, ik heb er nog maar één.”  
“Wat jammer,” zegt Wout. Dat vindt hij altijd het mooiste van Kerst: kaarsen. 
“Dat geeft niet,” zegt opa. “Daar weet ik wel wat op.” Hij steekt die ene kaars aan. 
“Doe nu alle lampen eens uit,” zegt hij. Wout drukt op alle knoppen. Het wordt donker, maar dat 
ene kaarsje geeft veel licht. 
“Kijk nu eens goed,” zegt opa “Iedereen die naar die kaars kijkt, heeft zelf ook een klein lichtje in 
zijn ogen. Zo maak je van één kaars een heleboel lichtjes!” 
Wout kijkt om zich heen. Wat een mooi gezicht! 
“We zijn met zeven mensen, dus veertien extra lichtjes.” Zegt Wout, die heel goed kan rekenen. 
“Met zoveel licht kunnen we beginnen met eten,” zegt papa lachend.  
Iris Boter 

 

 

 

 

http://www.kloosterwittem.nl/


 

 

Martinusdag 2022 
 
Op zondag 13 november kwamen 45 leden van onze Martinus geloofsgemeenschap bij elkaar om 
de Martinusdag  te vieren. 
De auto-indeling was klaar, de route was uitgestippeld, we konden vertrekken. Met 14 auto’s en 
de bus van Interact Contour vertrokken we, voorzien van een Martinus auto-vlaggetje. Dat 
vlaggetje bleek niet tegen de wind bestand en de meeste auto’s waren het vlaggetje al kwijt nog 
vóór de eerste stop: ons oude kerkgebouw aan de Hoofdstraat. Op een koperen plaatje bij de 
Lindeboom stond: Martinus leeft voort……  En dat wilden we laten zien ! 

 
 
In de routebeschrijving stonden diverse vragen, de antwoorden moesten op een formulier worden 
ingevuld. 
In het prachtige en intieme kerkje in Loenen werd een gebedsviering gehouden, voorbereid door 
Harry en Annemiek. Helaas had Annemiek die zondagmorgen geen stem, maar Trees Thijssen 
bleek een prima invalster. Samen bidden, samen overdenken, samen luisteren en samen zingen. 
Het was weer een beetje als ‘toen’.  
In Loenen werden we na de dienst zeer gastvrij onthaald op koffie, thee en 
wat lekkers. Daarna opnieuw de auto in en op weg naar….. 
Onderweg moesten ook allerlei puzzelstukken worden verzameld om daar 
aan het eind van de dag een afbeelding van te maken. 
Even zwaaien en kijken naar elkaar of we de goede route wel volgen. 
Overleg tussen de passagiers voorin en achterin, samen op weg….. 
 
Na bezoek aan het Boshuis (Klarenbeek), het kerkje in Bussloo en een 
prachtige rit onder een stralende zon door het fraaie landschap kwamen 
we aan in Terwolde. Veel deelnemers moesten even zoeken naar de tekst op de steen bij de 
Lourdesgrot:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor velen was deze grot in Twello  
volledig onbekend. Je waant je even in Lourdes. 
Meteen daarna door naar Terwolde,  
waar bij restaurant Kriebelz de lunch werd genoten. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weer terug bij af moesten de puzzelstukken worden verwerkt tot een kloppende afbeelding, de 
ontbrekende stukjes konden uit een grote kom worden gezocht. Dat viel nog knap tegen ! 
De bekende afbeelding van St, Martinus van pastor Theo Sloot was toch minder ‘bekend’ dan 
gedacht. Maar met een beetje hulp kregen de teams de puzzel compleet. 
 
Toen werden de antwoorden op de vragen/opdrachten met elkaar doorgenomen en besproken. 
Niet alles was even makkelijk en echt foutloos was eigenlijk niemand. Toch werd er kwistig met 
prijsjes gestrooid. Tenslotte een hapje en een drankje en even napraten over de Martinusdag. 
Gezellig om elkaar weer te ontmoeten, goed om ‘zorg’ voor elkaar te dragen, duidelijk dat we als 
geloofsgemeenschap Martinus in Epe nog steeds bestaan !  Houden zo ! 
Op 8 januari a.s. hebben we een gebedsviering rond het nieuwe jaar en kunnen we elkaar weer 
ontmoeten en geluk wensen met koffie en oliebollen !! Doen ! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Iedereen genoot van een heerlijk kopje 
soep, van een of twee broodjes met 
kroket en kaas of ham. Koffie, thee, melk 
er was meer dan genoeg. 
Omdat het eerste deel van de route wat 
langer duurde dan verwacht, moesten we 
in Terwolde wat tijd inhalen, omdat na 
ons een volgende groep kwam lunchen. 
 
Dus….met goede moed en een volle 
maag op weg naar De Vecht en via 
Vaassen weer naar onze eigen locatie 
aan de v.d. Hulststraat.  
Al met al een prachtige puzzelrit en fijne 
momenten onderweg. 

 

 


