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Van de parochieraad

Parochie avond 2019

Wij  nodigen  u  uit  voor  de  jaarlijkse  parochieavond,  die
gehouden wordt op dinsdag 2 april om 19.30 uur in 
‘De Overkant’.

Agenda

1. Opening
2. Verslag parochieavond 9 april 2018 *)
3. Ingekomen stukken
4. Financiën *)
- jaarrekening 2018
- verslag kascontrole
- benoeming kascontrolecommissie
- begroting 2019

Korte pauze

5. De Bavoparochie en de regio ‘De Waterkant’
6. Wel en wee van de parochie
7. Het bestuur, aftredend en wel/niet herkiesbaar
8. Rondvraag

*) Deze stukken liggen in de kerk en staan ook vermeld op
de website.

U bent van harte uitgenodigd.

De parochieraad 
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Actie Kerkbalans 2019

Geef voor je kerk
De actie Kerkbalans is goed verlopen.
De enveloppen zijn uitgedeeld en weer opgehaald.
Velen van u hebben direct gereageerd, geld overgemaakt of
meegegeven.
De opbrengst tot en met 28 februari is € 17.000,00.

Namens de parochieraad dank ik u voor uw bijdragen.

Jack Blank, penningmeester

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

De bestuurders van de stichting zijn 
al weer vol op bezig in het nieuwe jaar.
Zij worden gesteund door 
de aanmelding van vele vrienden. 
De teller voor 2019 staat inmiddels 
op 132 Vrienden.
Dat geeft goede hoop om het 
aantal van vorig jaar te evenaren.
De stichting viert dit jaar haar 
eerste jubileum, wij bestaan in 
de maand mei vijf jaar en dat willen we op gepaste wijze
vieren. Wij zijn volop bezig een bijzondere vriendenavond te
organiseren.
Daarnaast  verzenden  wij  de  komende  week  de
vriendenkaart voor 2019 en willen we in het najaar opnieuw
concerten organiseren om de mensen in Ursem bijeen te
brengen in de Bavokerk.

Steun  de  stichting,  die  tot  doel  heeft  de  Bavokerk  te
behouden voor onze gemeenschap.

4



Laat u verrassen in de Bavokerk
Op  zaterdag  30  maart  om  20.00  uur organiseert  de
Stichting  Vrienden van Bavo een bijzonder  concert  in  de
Bavokerk. 
Accordeonvereniging  Con  Zelo  uit  Hoogwoud  geeft  een
uitvoering zoals we die in Ursem nog niet eerder hebben
mee gemaakt. 

Klassieke en populaire muziek door verschillende virtuozen
op de accordeon. Van Bach en Brahms tot soul muziek. Het
belooft een prachtige muziekavond te worden. De orkesten
staan onder leiding van Christa Groeneveld.
Deze orkesten spelen voor en na de pauze. Als kers op de
taart  hebben  we  een  optreden  van  de  zanggroep  the
Family.  Dit  koor  bestaat  uit  Cock  Witte,  als  bekende
Ursemse, haar vier zussen, aangevuld met een nichtje van
hen. Zij worden ondersteund door onze eigen toetsenist Wil
Does en brengen een aantal populaire songs ten gehore.
Dit  mag  u  niet  missen.  De  entree  voor  deze  gezellige
avond,  ter  afsluiting  van  de  wintertijd,  bedraagt  €  5,00.
Bent  u  Vriend  van  Bavo  Ursem,  dan  geldt  voor  u  een
vriendenprijs van € 3,00.

Louis Schoutsen
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Word Vriend van Bavo Ursem!
Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te 
behouden.

U  kunt  vriend  worden  van  Bavo  Ursem  en  daardoor
financieel  bijdragen  aan  het  onderhoud  van  het
kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden  ?  
Maak minimaal € 50,00 over op IBAN 
NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend. 
Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders 
kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

Eerste Communie

We zijn alweer enige tijd bezig met de voorbereiding van de
Eerste Communie. 
Dit jaar zijn er zeven kinderen uit onze parochie die mee
doen. De voorbereiding doen we samen met de parochies
van De Goorn en Spierdijk/Zuidermeer. Dit  is  in verband
met de steeds verdergaande samenwerking in de regio en
omdat er  steeds minder kinderen zijn  die  hun communie
doen. 
De Eerste Communie vieringen zelf zullen wel in onze eigen
kerk  blijven,  ongeacht  het  aantal  kinderen  dat  hun
communie doet.
Deze  samenwerking  wordt  tot  nu  toe  door  ons  allen  als
positief ervaren.
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Een maand geleden hebben de kinderen zich gepresenteerd
aan de parochie.  Dit  was een mooie viering met pastoor
Nico.  De  kinderen  droegen  allemaal  een  mooi  versierde
hoofdband,  zodat  ze  herkenbaar  waren  als  aankomend
communicantje.  Alle  kinderen  hebben  een  mooie  vis
versierd met onder andere hun naam en foto. Deze hangt
op het  bord  in  het  net  van  Jezus die  op  het  meer  ging
vissen.

De werkgroep Eerste Communie
Carla Schaap en Annemarie Leeuw
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Bericht van de M.O.V. 

                        

VASTENTIJD = TIJD VOOR AKTIE = VASTENACTIE

De Vastenactieviering is op zaterdag, 16 maart, om 19.00
uur,  met  als  voorganger  pastor  Bert  Glorie  en  met
medewerking van ‘Eigen Wijs’.

Even  je  handen  wassen,  een  glas  water  pakken,  de  wc
doortrekken of  thee zetten. Handelingen die  we dagelijks
doen en waarbij we nauwelijks stil staan. We beseffen hier
in Nederland niet  wat een luxe het is dat we kranen in huis
hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote
delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Vastenactie  steunt  diverse  projecten  die  schoon  water
dichtbij mensen brengen. Daarmee worden levens blijvend
veranderd!

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en
kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de
rivier  of  het  meer,  om  water  te  halen.  Dat  heeft  grote
gevolgen  voor  het  dagelijks  leven.  Zo  wordt  in
ontwikkelingslanden  naar  schatting  80%  van  de  ziektes
veroorzaakt  door  verontreinigd  water.  Er  gaan  daardoor
jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen
ziek thuis  blijven.  Iedere 90 seconden sterft  er  een kind
door vervuild water. 

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd
die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water,
kunnen  ze  niet  besteden  aan  andere  dingen,  zoals  naar
school  gaan,  leren  lezen  en  schrijven,  geld  verdienen  of
zorgen voor hun gezin. 
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Bovendien is  de dagelijkse tocht om water te halen voor
vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en zijn
dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen. 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis.
Men  ondersteunt  onder  andere  waterprojecten  in  Niger,
Congo,  Sierra  Leone,  Nicaraqua  en  Indonesië  die  zorgen
voor schoon water dichtbij de mensen. Het gaat dan om het
aanleggen  van  infiltratiesystemen,  putten,  pompen  of
opslagtanks. Maar het gaat ook om trainingen over hygiëne
of  hoe  je  het  beste  gewassen  kunt  laten  groeien  in  de
droogte. Oplossingen die water brengen bij de mensen die
het  nodig  hebben met  grote  gevolgen voor  het  dagelijks
leven.  Want  als  een  waterpunt  vlakbij  een  school  wordt
gebouwd, zorgt het er ook voor dat jonge meisjes vaker
aanwezig zijn op school. Onze bijdrage betekent dan ook
veel meer dan alleen schoon water, want water verandert
alles!

In deze ‘Op Weg’ zit een folder over de Vastenactie en een
Vastenactiezakje.
Onze  bijdrage  kan  het  verschil  maken,  want  water
verandert alles! 
U  kunt  uw  bijdrage  in  een  Vastenactiezakje  in  de
Vastenactiedoos  in  de  kerk  doen,  maar  overmaken  mag
natuurlijk ook. Voor meer informatie daarover kunt u kijken
op: www.Vastenactie.nl

De collecteschaal komt bij u langs om in onze eigen kerk
het water  te laten blijven stromen, om te dopen,  samen
koffie  te  drinken  en  om onze  kerk  schoon  en  levend  te
houden. Van harte aanbevolen.

De M.O.V. Karin Bierman en Marianne van Diepen
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zaterdag 9 maart
19.00 uur N. Knol Bavokids

zaterdag 16 maart
19.00 uur Alvaro Rodriguez Luque ‘Eigen Wijs’

zondag 24 maart
10.00 uur B. Glorie Bavokoor

zondag 31 maart Geen viering

zondag 7 april
10.00 uur Alvaro Rodriguez Luque ‘Eigen Wijs’

zondag 14 april
10.00 uur Parochianen Bavokids

Palmzondag

Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Hilda Kenter. Haar telefoonnummer is 
072-5022520.

Viering door de week
Elke dinsdagochtend om 9.45 uur is er een viering in ‘De
Rustenburcht’. 
Deze viering is voor iedereen toegankelijk! 
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‘Open Huis’
Op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en
de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een
gesprek? U bent van harte welkom!
Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties
Wilt  u  een  misintentie  opgeven,  dan  kunt  u  contact
opnemen met een van de leden van de parochieraad.

Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!

     

Handig om te weten
30 maart 20.00 uur Concert Con Zelo
2 april 19.30 uur Open parochieavond
14 april 10.00 uur Palmzondag
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Wij gaan het hele jaar 
door voor de Voedselbank!

                     
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en 
toiletartikelen  in  voor  de
Voedselbank West-Friesland. 
In het voorportaal van de kerk en achter in ‘De Overkant’,
kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van
9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de
kerk open is.  Regelmatig worden deze producten bij  de
Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.
Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de
volgende website: www.  voedselbankwf.nl

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Regionale nieuwsbrief                   

In  onze  regio  ‘De  Waterkant’
verschijnt een digitale nieuwsbrief.
Deze komt iedere donderdag uit en
bevat alle vieringen van de negen
parochies in de regio en de meest
actuele  informatie  van  deze
parochies.  U  kunt  zich  kosteloos  abonneren  op  deze
nieuwsbrief door 
uw e-mail adres door te geven aan
jeanette.oomes@telfort.nl
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En verder . . .

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging  ‘St. Barbara
Ursem’

Op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur houden wij onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering over het jaar 2018 in
café ‘De Rode Leeuw’.

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen  van de jaarvergadering 19 maart 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen  
5. Jaarverslag 2018 secretaris
6. Jaarverslag 2018 penningmeester 

Uitleg  door  B.  Horio  ten  aanzien  van  de  winst  en
verliesrekening en de balans over 2018 

7. Verslag kascommissie
Dhr. A. Huiberts 
Dhr. J. Stuijt 

8.  Benoeming nieuwe kascommissie
     Dhr. J. Stuijt voor de tweede keer
     Dhr. Lakeman voor de eerste keer
     Reserve: Dhr. H. Spil
9.  “Verlenen van decharge” aan het bestuur wordt   

 gevraagd aan de Algemene Ledenvergadering
10.  Bestuursverkiezing: Mevr. T. Groenland  is aftredend
       en herkiesbaar
                                       
Tot  vijf  minuten  voor  aanvang  vergadering  kunnen  er
kandidaten voor het bestuur worden aangemeld.
 
      PAUZE
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12. Automatisering en automatische incasso en   
      ontwikkelingen ledenadministratie.
13. Rondvraag.   
14. Sluiting vergadering

Namens het bestuur secretaris J. Horio 

Uitnodiging Palmpasenstok maken
Wij willen alle kinderen uitnodigen om een Palmpasenstok
te maken op vrijdag 12 april om 14.30 uur in ‘De Overkant’
van de Bavokerk voor de speciale Palmpasenviering op 
zondag 14 april om 10.00 uur in onze kerk.

Werkgroep kindernevendienst en werkgroep gezinsvieringen
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Bericht Samenkerk

The Missionary School
Weet  jij  al  wat  voor  rol  je  wilt  gaan  vervullen  in  de
samenleving?  Hoe  gaat  de  toekomst  van  de  kerk  er  uit
zien?  En  wat  hebben  deze  twee  vragen  met  elkaar  te
maken? Dat ga je ontdekken in de The Missionary School,
waar ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele
leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor
jou om te werken aan jouw missie.

Een traject voor jou
Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou
de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en
je te  ontwikkelen als  leider!  De verdieping biedt jou een
diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke
geloof.  Je leert de Heilige Schrift  begrijpen in de context
van de sacramenten en traditie. Je begrijpt in de kern wat
en  hoe  we  geloven,  vieren  en  hoe  je  in  de  dagelijkse
praktijk je geloof kan toepassen en doorgeven. Tijdens de
training bespreken we lastige thema’s in het licht van Jezus
Evangelie. Daarnaast leren jongeren wat missie is en wat de
essentiële  kenmerken  daarvan  zijn.  Als  leider  zijn  zij  na
deze training in staat om proactief te handelen en op een
respectvolle  wijze  hun  omgeving  mee  te  krijgen.  Verder
weten zij hoe je een project opzet, structureert en beheert
om  samen  met  een  team  de  gewenste  resultaten  te
behalen. 

Na de training gaat de focus verschuiven naar de missie en
ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener-
en jongerenwerk te ondersteunen.

15



Wie zoeken wij?
Voor The Missionary School  zoeken wij  jongeren die  hun
relatie  met  God willen  versterken en zich  willen  inzetten
voor de kerk en haar toekomst. Als je open staat voor wat
de kerk ons leert en hier meer over wilt ontdekken en ook
een hart hebt voor jongeren, dan ben jij degene die bij The
Missionary School past. 

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem
contact  op  met  ons  voor  een  gesprek  met  Matthijs  of
Carolien van Jong bisdom Haarlem. Op 21 maart is er een
informatieavond. Voor nadere informatie:
info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112636.

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE

Sixtijnse kapel in Beurs van Berlage
Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de Sixtijnse kapel in
Rome om de prachtige plafondfresco’s van Michelangelo te
bewonderen: de schepping van hemel en aarde. In de Beurs
van Berlage in Amsterdam is tot en met 12 mei de expositie
‘A  different  view’  te  zien,  een  unieke  kans  om  dit
meesterwerk  op  een  andere  manier  te  bekijken.  Geen
drukte,  geen nekkramp, maar alle tijd om Michelangelo’s
schepping eens goed te bestuderen. Want het plafond van
de  Sixtijnse  kapel  ligt  in  Amsterdam  op  de  vloer.  De
tentoonstelling  nodigt  uit  om  dit  bijzondere  werk  van
Michelangelo  eens van dichtbij  te  bestuderen en via  een
audiotour krijgt u steeds uitleg.
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De plafondfresco’s  zijn  aan paus  Julius  II  te  danken.  Hij
vatte het plan op om de sterrenhemelschildering van zijn
privékapel  te  veranderen.  Het  is  aan  Michelangelo  te
danken dat het niet een serie van de twaalf  apostelen is
geworden  maar  dit  meesterwerk  van  de  schepping  van
hemel en aarde. Misschien is het aardig om te weten dat
Michelangelo  in  1508  begon  met  het  schilderen  van  de
fresco’s met de ark van Noach. Maar het werk duurde hem
te  lang.  Daarom  schilderde  Michelangelo  later  grotere
figuren en minder details. 

De  Beurs  van  Berlage  vindt  u  aan  het  Damrak  243  in
Amsterdam. De expositie is tot en met 12 mei dagelijks van
10.00  uur-18.00  uur  te  bezoeken. De  toegangsprijs
bedraagt voor volwassenen € 12,50. Kinderen van 6 tot en
met 16 jaar betalen € 5,00 en kinderen jonger dan 6 jaar
mogen gratis naar binnen. 
Op vertoon van uw toegangskaartje krijgt u 20% korting in
restaurant ‘Bistro’ in de Beurs.
www.beursvanberlage.com/michelangelo

Op vertoon van de kortingsbon in het maartnummer van
SamenKerk (zie pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op
uw bezoek aan de tentoonstelling ‘A different view’ in de
Beurs van Berlage in Amsterdam. 

  

17

http://www.beursvanberlage.com/michelangelo


 

18



Parochieraad H. Bavo
Voorzitter:
De hr. A. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN  Oterleek
Tel.: 072-5022757

Penningmeester:
De hr. J. Blank

 Mijzerdijk 13A, 1645 WS  Ursem
 Tel.: 072-5022518

Secretaris:
Mevr. C. Timmer-Oudhuis

Drechterlandsedijk 22, 1645 RH  Ursem
 Tel.: 072-5022949
Lid:
Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN  Ursem
Tel.: 072-5022152

Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL  Ursem
Tel.: 072-5022419
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