
April Mei 2019



Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
13e jaargang, nr. 4 Oplage: 550
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem:
IBAN: NL26RBRB0898217237
E-mail: vriendenvandebavo@bavoparochie.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Pastorale zorg:
Parochieraad  Tel.: 06-27537113

Bij geen gehoor:
N. Knol, pastor
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:
Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:
Esther van den Brink-Sprenkeling
Tel.: 072-5021314

Parochieblad ‘Op weg . . . ’
Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 13 mei 2019
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Van de parochieraad

Op weg naar Pasen

Van Palmzondag tot en met Eerste Paasdag
Om de Goede Week goed met elkaar te kunnen vieren krijgt
u hier een overzicht van alle vieringen met een korte inhoud
daarbij:

Palmzondag 14 april
Intocht van Jezus in Jeruzalem.
Om  10.00  uur  worden  de  kinderen  ingehaald  met  hun
Palmpasenstok.  De  werkgroep  gezinsvieringen  en  de
Bavokids  zullen  de  viering  begeleiden.  De  palmtakjes
worden tijdens de viering gezegend en uitgedeeld.

Witte Donderdag 18 april
Op deze dag vieren we de instelling van de Eucharistie.
In de kerk van De Goorn wordt om 19.00 uur Eucharistie
gevierd. U bent ‘bij de buren’ van harte welkom.

Goede Vrijdag 19 april
Deze  viering  is  om  19.00  uur.  Pastor  Alvaro  zal  hierin
voorgaan met medewerking van het Bavokoor.
Tijdens deze viering staat het kruis in ons midden, wat ons
herinnert  aan  de  dood  van  Jezus.  Wij  willen  Hem graag
deze dag eren omdat Hij zijn leven heeft gegeven voor ons
allemaal. Wij zouden u willen vragen, een bloem(etje) mee
te nemen, zodat we dit tijdens de viering bij het kruis neer
kunnen leggen.
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Paaszaterdag 20 april 
Om 16.00 uur doorbreken we het donker van Goede Vrijdag
met het paaslicht in verzorgingshuis ‘De Rustenburcht’. 
Pastor  Nico  zal  voorgaan  in  deze  viering  waarbij  het
Bavokoor zal zingen.
Om  19.00  uur  houden  we  de  Paaswake  in  onze  kerk.
Hieraan  werken  de  vormelingen  mee.  Pastor  Nico  gaat
hierin voor en het koor ‘Eigen Wijs’ verzorgt de zang. We
zullen het Paasvuur ontsteken, de Paaskaars aansteken en
het  licht  verspreiden  over  ieder  die  dat  wil  ontvangen.
Water wordt aangedragen en we lezen het Paasverhaal, de
kern van ons geloof: de dood en het kwaad hebben in deze
wereld nooit het laatste woord.

Eerste Paasdag 21 april
Om 10.00  uur  is  de  feestelijke  Paasviering.  Pastor  Hans
Nieuwkamp  gaat  voor  en  de  Bavokids  zullen  de  viering
muzikaal  ondersteunen.  Ook  dit  wordt  een  hele  mooie
viering  waarin  het  Licht  van  Christus  alle  duisternis
verdrijft. We hopen vele parochianen te begroeten.

Kortom: er  wordt  veel  gedaan aan de voorbereiding van
Pasen en het Paasfeest zelf. Je merkt het aan alles: Pasen
komt er aan!

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het gaat goed in het jubileumjaar 
van de Vrienden van Bavo Ursem. 
Het aantal vrienden is nog 
steeds groeiende en dat belooft 
een extra stimulans voor de 
vrienden om er een bijzonder jaar 
van te maken. Wij staan op 
dit moment op 139 vrienden.
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Zij  maken  het  mogelijk  om  het  kerkgebouw  en  de
begraafplaats  te  onderhouden.  Zo  hebben  we  de
watertapplaats  voor  de  begraafplaats  een  nieuwe  plek
gegeven.  Deze  vindt  u  nu  bij  de  ingang  van  de
begraafplaats, naast de plek van de afvalbakken.

Op  zaterdag  30  maart  organiseerden  de  vrienden  hun
eerste activiteit. Een concert van accordeonvereniging 
Con Zelo uit Hoogwoud. 

 

Het was jammer dat slechts een klein publiek kon genieten
van de geweldige mogelijkheden van een accordeon. En dan
nog eens met 20 tegelijk  bracht  het orkest  een prachtig
stukje muziek. 
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Op  de  aankondiging  stond  het  al  aangegeven  “laat  u
verrassen”  en  dat  gold  natuurlijk  ook  voor  het
gelegenheidskoor van Cock Witte en haar drie zussen met
begeleiding van Wil  Does. Zij  brachten liedjes uit  diverse
genres en het was duidelijk dat ‘The Family’ bulkt van het
talent.  Een  goed  gevulde  muziekavond,  die  met  een
gezellige nazit kon worden afgesloten.

De  jaarlijkse  vriendenavond,  waarbij  de  resultaten  en
activiteiten  van  de  stichting  worden  gepresenteerd  zal
worden gehouden op vrijdag 24 mei.
Dit keer zal deze avond vanwege het jubileum in een ander
jasje  worden  gestoken  en  zal  het  ‘Woelige  Nootje’  een
gezellige muzikale bijdrage leveren.
Voor deze gelegenheid is het ook een OPEN vriendenavond,
Dus iedereen is welkom.

Louis Schoutsen

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!
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Van het pastoresteam

Op de pedalen…
De laatste weken voor Pasen zijn ingegaan, de teksten in de
liturgie  wijzen allemaal  naar ‘verrijzenis’  verhalen.   Oude
verhalen die je uitdagen om de kracht van de verrijzenis in
de ervaringen van mensen van nu op het spoor te komen
en te helpen verwoorden.  

Wanneer je na een zware periode in je leven merkt dat je
hernieuwde  kracht  hebt  gekregen,  mensen  mocht
ontmoeten die je ‘er doorheen’ hebben gehaald, dan is dat
een verrijzenisverhaal.  

Aan de andere kant zijn er ook ervaringen, verhalen van
mensen die  nu in  een donkere tijd  van hun leven zitten
(relatieproblemen, gezondheid die niet wil, een werkplek die
je neerdrukt, iemand die je lief is en kwam te overlijden).
Wanneer je met hen in gesprek bent en ze zien dat er juist
nu, in hun diepste diep, mensen zijn die troost geven, ‘er’
zijn, vrienden zijn, die trouw blijven dan zie ik daar God
gebeuren en vertel hen dat ook. 
Dat kan net genoeg zijn om vol te houden…

Kijk maar eens welk verrijzenisverhaal jijzelf kan vertellen.
Schrijf het eens op en deel het met elkaar. Je schrijft ermee
aan je eigen Bijbelverhaal. 

Op weg naar Pasen beleef ik een heel bijzondere tijd.  Ook
een soort van verrijzenisverhaal. 
Ik ga de 49 inruilen voor de 50…  Er is een periode van
transitie voorbij aan het gaan, althans zo voel ik dat. Het 49
worden deed me herinneren aan m’n opa Ligthart. Ik heb
hem nooit gekend omdat hij in 1960 op 49-jarige leeftijd is
overleden  en  z’n  vrouw  en  11  dochters  achterliet.
Weduwenpensioen bestond nog niet.  Uit  de verhalen van
m’n  moeder  weet  ik  wat  dit  voor  gevolgen heeft  gehad,
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maar  ook  dat  oma  Ligthart  het  met  behulp  van  haar
dochters en vele anderen heeft gered…. verrijzenisverhaal! 

Tevens  begint  in  deze  tijd  ook  zo  langzamerhand  m’n
opgang naar het 25e jaar van m’n priesterschap. Het was 10
juni 1995 dat ik die wijding ontving. Toen dacht ik dat ik het
eerste jaar nooit zou halen, straks zitten er 24 op en gaat
die 25e beginnen. 

Komende  15  april  zal  ik  dus  Abraham  gaan  ontmoeten.
Vanaf 10 juni wil ik dingen gaan doen waarvoor ik me in de
afgelopen 24 jaar geen ruimte gunde én die ik graag weer
eens  wil  doen.  Maar  ook  wil  ik  wat  bijeenkomsten  gaan
organiseren  samen  met  u  en  anderen  uit  de  regio  met
betrekking  tot  ons  samen  kerk  zijn,  het  algemeen
priesterschap van de gelovigen, priester zijn anno nu, de
kracht van het gebed en de Benedictijnse spiritualiteit. 

Al  die  gebeurtenissen  en  bijzondere  situaties  doen  me
voelen hoe je leeft en kracht krijgt om dat leven zo te leven
dat Gods Geest naar hartenlust rondfladdert en ons steeds
weer  laat  voelen  dat  leven,  geliefd  leven,  sterker  is  dan
welke donkerte of dood ook. 
Zalig Pasen!
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Wij gedenken

Joep de Vos, 74 jaar   
Op 5 maart is Joep de Vos, voor velen
plotseling, overleden.
Joep was begin februari opgenomen in
het  ziekenhuis  met  een  vervelende
bacterie, die met antibiotica bestreden
werd.
Maar  niemand  heeft  kunnen
vermoeden dat hij zo ernstig ziek werd
en zou overlijden.

Joep, een man die zeer maatschappelijk betrokken was en
voor het dorp veel betekend heeft. We noemen hierbij zijn
betrokkenheid  bij  Nieuw Ursem en  Sport  Reaal.  Hij  was
jarenlang hulpsint op de peuterspeelzaal,  hij  zong bij  het
Bavokoor en bij Kogge Klassiek. Maar vooral het werk dat
hij voor de H. Bavoparochie heeft verricht is te veel om op
te noemen.
Terecht  is  Joep  dan  ook  gewaardeerd  met  de  pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontefice. Hij was daar ook
trots op; droeg hij bij speciale vieringen een kostuum, dan
prijkte op zijn revers de geelwitte onderscheiding.
Bij  de  uitvaartviering  memoreerde  pastor  Nico  de
bestuurlijke kwaliteiten van Joep. Het voorzitterschap was
aan hem goed besteed, alhoewel hij wel heel graag wilde
dat eenieder zijn mening respecteerde.
Pastor Nico sprak over de liefde die Joep gegeven heeft aan
zijn vrouw Anneke, zijn kinderen en kleinkinderen en aan
een ieder om hem heen. Heel toepasselijk was de lezing
over  de  liefde  uit  Paulus'  eerste  brief  aan  de  kerk  van
Korinthe.  
Het leven van Joep is niet altijd gemakkelijk geweest, maar
zowel Joep als Anneke vertrouwden op de mooie uitspraak
van bisschop Möller: “Liefde is het goede zien in een ander
en daar van houden”.
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Deze tekst stond dan ook op de rouwcirculaire.
Joep stond altijd voor iedereen klaar, bijna niets was teveel
gevraagd. De intenties voor vieringen hield hij nauwgezet
bij  en  belde  er  iemand  op  zeer  korte  termijn  voor  een
intentie, hij zorgde dat het voor elkaar kwam.
Zijn vrouw Anneke, de kinderen en vooral de kleinkinderen,
waar hij zo gek op was, zullen Joep missen. Maar ook onze
parochiegemeenschap zal het jammer genoeg zonder hem
moeten doen.
Joep, te vroeg heb je ons verlaten, rust in vrede.

Bericht van de M.O.V. 
Wandelt u ook graag een rondje, dan
is dit vast wat voor u!
Zaterdag, 1 juni is de sponsorwandeltocht
in  West-Friesland,  voor  alle  missionaire
en  ontwikkelingswerkers  uit  West-
Friesland wereldwijd. Gaat u voor de hele
40  kilometer  of  neemt  u  een  kortere
route,  alles  kan.
De  40MM,  het  is  en  blijft  een  unieke  wandeltocht.
Elk jaar is het toch weer anders; het weer, de route, en
toch  zo  vertrouwd.  Na  elke  2  –  3  kilometer  is  er  een
stempelpost  met  water  en  een  versnapering.
Ook de M.O.V. uit Ursem bemenst sinds jaar en dag een
stempelpost. Ook is er een stempelpost waar pannenkoeken
gebakken worden. Krentenbollen, beschikbaar gesteld door
een bakker, worden uitgedeeld. Bij een fruitteler staat een
kuub-kist met appels voor de wandelaars, langs de weg. Dit
kan  alleen  bij  de  40  MM.
Het  wordt  vast  weer  een  prachtige  dag.
De  40MM  is  altijd  op  de  zaterdag  na  Hemelvaartsdag.
Dit jaar is de 40MM op zaterdag 1 juni. U komt toch ook?
Graag  tot  dan.
Info  en  inschrijven  via  www.40  mm.nl of  ter  plaatse  op
zaterdag 1 juni.
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Bericht van de M.O.V.               
VASTENTIJD  =  TIJD  VOOR  AKTIE  =  TIJD  VOOR
VASTENAKTIE !!!
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.  En  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. 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 mensen. Het gaat dan om het
aanleggen  van  infiltratiesystemen,  putten,  pompen  of
opslagtanks. 

Lees verder op bladzijde 15
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

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

zondag 14 april
10.00 uur Parochianen Bavokids

Palmzondag

Pasen
donderdag 18 april Viering in De Goorn

vrijdag 19 april
19.00 uur Alvaro Rodriguez Luque Bavokoor

Goede Vrijdag

zaterdag 20 april 
16.00 uur N. Knol Bavokoor

Viering in ‘De Rustenburcht’

zaterdag 20 april
19.00 uur N. Knol ‘Eigen Wijs’

Paaswake  
Kindernevenviering

zondag 21 april
10.00 uur H. Nieuwkamp Bavokids

Eerste Paasdag

maandag 22 april Geen viering

zondag 28 april
10.00 uur Parochianen Bavokoor
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zaterdag 4 mei
     18.30 uur N. Knol ‘Eigen Wijs’

Dodenherdenking

zaterdag 11 mei Viering in De Goorn 

zondag 19 mei
10.00 uur N. Knol ‘Eigen Wijs’
50-jarig huwelijk Toon en Greet Koning-Luitjes
Kindernevenviering

 

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! 

‘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 kan dat door een 
e-mail  te  sturen aan:  heiligebavoparochie@hetnet.nl of  u
kunt  op  donderdagochtend  van  9.30-12.00  uur  in  de
pastorie terecht.
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Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

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

Handig om te weten
4 mei 18.30 uur Dodenherdenking
24 mei 19.30 uur Open Vriendenavond
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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 de Op Weg van maart zat een folder over de Vastenaktie 
en een Vastenaktiezakje. Onze bijdrage kan het verschil 
maken, want water verandert alles! 
Hiervoor kunt u uw bijdrage in een Vastenaktiezakje of in
een  envelop  in  de  Vastenaktiedoos  in  de  kerk doen,
overmaken kan natuurlijk ook: IBAN: NL21INGB 0000 005
850  t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
Info: www.Vastenactie.nl
Van harte aanbevolen.

De M.O.V. Karin Bierman en Marianne van Diepen

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
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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

En verder . . .

Jaarlijkse parochieavond 2019
Op  2  april  heeft  de  jaarlijkse  parochieavond  plaats
gevonden. De heer Wever opende de vergadering en heette
iedereen van harte welkom. Hij las het gedicht ‘Pasen’ voor.
Hierna  werd  het  verslag  van  de  vorige  parochieavond
behandeld  en  vastgesteld  onder  dankzegging  aan  de
secretaris.
Eén  van  de  ingekomen  stukken  was  de  melding  van  de
gemeente  Koggenland  betreffende  acceptatie  brandveilig
gebruik van het kerkgebouw. 
Daarna  kreeg  de  heer  Blank  het  woord.  Hij  gaf  een
toelichting op het financiële overzicht van 2018. Het jaar is
afgesloten met een positief resultaat.
Hierna  kreeg  mevrouw  Broersen  het  woord  namens  de
kascommissie. Samen met de heer Schoutsen heeft zij de
boekhouding  over  2018  gecontroleerd,  welke  er  keurig
uitzag. Daarna werd de heer Appel benoemd als lid van de
kascommissie.
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Na een korte pauze werden de mededelingen van de regio
‘De Waterkant’ genoemd. Op het personele vlak zijn er een
aantal veranderingen. Alvaro Rodriques Luque is op 26 mei
2018 in Haarlem tot priester gewijd. De priesterwijding van
Bert Glorie laat door omstandigheden nog op zich wachten.
Hij zal in november 2019 tot diaken en waarschijnlijk rond
Pinksteren 2020 tot priester gewijd worden.
Daarna kwam het wel en wee van de Bavoparochie aan de
orde. De ledenadministratie is overgenomen door mevrouw
van den Brink. 
In oktober 2018 is de heer Desaunois overleden en begin
maart 2019 de heer de Vos. Beiden hebben zeer veel voor
de parochie betekend. De taken van de heer Desaunois zijn
overgenomen door andere vrijwilligers.  Eén van de taken
van  de  heer  de  Vos,  de  misintenties  bijhouden  en  de
misintentielijst maken, wordt op dit moment door leden van
de parochieraad gedaan. Hopelijk wordt er  binnenkort een
vrijwilliger gevonden die deze taak op zich wilt nemen.
De heer Does, onze organist, heeft besloten komend najaar
te stoppen. Hij is dan 70 jaar en hoopt nog vele jaren in
goede gezondheid van zijn ‘pensioen’ te kunnen genieten.
Voor de Bavokids is er een nieuwe organist gevonden. Voor
het Bavokoor en koor ‘Eigen Wijs’ nog niet. Tevens heeft de
dirigente van koor ‘Eigen Wijs’ ook aangegeven te stoppen
in 2019. Op dit moment zijn er gesprekken met een nieuwe
dirigente, maar zij heeft als voorwaarde dat de repetitie van
koor ‘Eigen Wijs’ verplaatst wordt naar de vrijdagavond.
De heer Wever memoreerde een aantal  hoogtepunten uit
2018. Hij bedankte voor de inbreng van Stichting Vrienden
van  Bavo  Ursem:  zowel  voor  de  grotere  als  de  kleinere
onderhoudswerkzaamheden.  Tevens  heeft  de  stichting
verschillende activiteiten georganiseerd het afgelopen jaar.
Helaas  is  het  tot  nu  toe  niet  gelukt  om  nieuwe
bestuursleden voor  de  parochieraad te  vinden.  Het  is  en
blijft een probleem.
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Het  laatste  agendapunt  was  de  rondvraag.  Aan  de
parochieraad werd gevraagd: hoe gedacht wordt over het
vervangen  van  de  banken door  stoelen.  Hierdoor  kan er
mogelijk  extra  ruimte  gecreëerd  worden  in  de  kerk.  De
parochieraad zal de mogelijkheden bekijken.
De heer Wever sloot de parochieavond en dankt eenieder 
voor zijn/haar inbreng.

Uitnodiging Palmpasenstok maken 
Wij nodigen jullie uit om met elkaar een Palmpasenstok te
maken. We doen dat op vrijdag 12 april om 14.30 uur in
‘De  overkant’.  De  Palmpasenstok  is  bedoeld  voor  de
speciale  Palmpasenviering  op
zondag 14 april, 10.00 uur.

Het  is  heel  leuk  om  een
Palmpasenstok te maken. 
Wat heb je er voor nodig:

- een houten kruis
- iets  lekkers,  bijvoorbeeld

paaseitjes
- wat fruit (mag thuis) koekjes,

doppinda’s
- versiering,  zoals  crêpepapier

en slingers 
- broodhaantje

Wij hebben wel wat versiering, maar
niet  genoeg  voor  iedereen.  Als  je
zelf nog versiering hebt mag je dat
meenemen.
De  hulp  wordt  aangeboden  door  de  werkgroepen
kindernevendienst en gezinsvieringen, maar we zijn ook blij
met hulp van vaders, moeders, opa’s en oma’s. Zij zijn ook
van harte welkom.
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Graag  nodigen  wij  je  uit  om  met  een  zelfgemaakte
Palmpasenstok  in  de  kerk  mee  te  doen  met  de  speciale
intocht die herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Kom daarom op zondag 14 april naar de kerk en neem je
versierde stok mee. Tijdens de viering mag je dan meedoen
aan een intocht door de kerk en krijg je een palmtakje die
je ook aan de Palmpasenstok kunt bevestigen.
Na de viering kun je iemand die ziek is of verdrietig, blij
maken met jouw mooi versierde Palmpasenstok. Er zijn in
de kerk eventueel namen en adressen bekend van mensen
die in aanmerking komen voor een Palmpasenstok.  
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Dus,  kom  Palmpasen  vieren  en  neem  je  Palmpasenstok
mee!

‘In Vrijheid Kiezen’
Het  thema voor  de  herdenking  op  donderdag  4  mei  om
18.30 uur in de H. Bavokerk.

74 Jaar geleden werd Nederland bevrijd! Hoe ervaren wij
het  gevoel  van  vrijheid?  Vrijheid  is  nog  steeds  niet
vanzelfsprekend. Daarom is het goed om twee minuten stil
te zijn en de mensen te herdenken, burgers en militairen,
die hebben gevochten voor onze vrijheid!
Vanuit de gemeente en de gezamenlijke kerken staan we
stil bij het thema. Namens de gemeente zal Caroline van de
Pol  haar  gedachten  over  dit  thema  laten  gaan  evenals
pastor Nico Knol. Verder hebben we twee mensen die ons
meenemen  in  hun  ervaring  over  ‘In  Vrijheid  Kiezen’.
Uiteraard  is  de  Scouting  is  actief  betrokken  bij  deze
herdenking. Koor ‘Eigen Wijs’ zal deze herdenking muzikaal
ondersteunen. 
Na de herdenking zal de muziekvereniging ons voorgaan in
de  stille  tocht  langs  de  drie  monumenten  en  worden  er
bloemen gelegd bij: 
- Het monument voor Jaap Ruijter, zijn zoon Jan Ruijter en
Jacobus Jonker bij de H. Bavokerk 
- Het monument in de Elf Oktoberstraat
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- Het monument bij de Gerard Veldmanbrug in Rustenburg.
Daar  gaan  we  heen  in  een stille  tocht  en  zijn  we  twee
minuten stil.
Na afloop is er koffie, thee of limonade met wat lekkers in
‘De Overkant’. 
Jong en oud, u bent allen van harte welkom tijdens deze
herdenking!

Namens de werkgroep 4 en 5 mei Yvonne Heddes

Banneux 2019
Die mooie warme plek in de Ardennen waar Maria, de 
maagd der armen, op ons wacht. Wacht om ons te troosten 
en moed te geven.  
Waar we onze zorgen en verdriet even in vertrouwde 
handen kunnen leggen en even weg zijn uit de snelle wereld
waarin we leven. Om even op adem te komen en de 
normen en waarden weer  te koesteren.
De  bedevaart  duurt  vijf  dagen  van  vrijdag  tot  en  met
dinsdag.
Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de
eerste  stop in  Utrecht  te  gaan en daar  koffie  of  thee  te
drinken. Dit  is  het verzamelpunt van alle  bussen en hier
ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van Bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Daarna  gaat  de  reis  richting  Soerendonk  waar  een
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broodmaaltijd  wordt  aangeboden  om  dan  voldaan  naar
Banneux  te  vertrekken  waar  wij  vijf  volledig  verzorgde
dagen voor u klaar staan. 
Priesters, verpleegkundigen, artsen en verzorgenden staan
voor u klaar om u (daar waar nodig) te begeleiden en u vijf
prachtige dagen te laten beleven en weer een beetje rust te
vinden in dit hectische bestaan. 
Rolstoelen en rollators  zijn  aanwezig om een uitstapje of
wandeling mogelijk te maken. De reis is ook geschikt voor
minder validen en zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.
Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u
natuurlijk  ook  van  harte  welkom  om  de  warmte  van
Banneux te ervaren.
Op de terugweg stoppen wij  wederom in Soerendonk om
daar een heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook
de plaats waar wij afscheid van elkaar nemen en de reis
naar  huis  verder  gaat  om  u  veilig  en  wel  weer  bij  de
opstapplaats te brengen.
De kosten bedragen € 295,00. Hierbij is alles inbegrepen.

De bedevaart vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus.
Tot  eind  juni  kunt  u  inschrijven bij  Eva Onderwater,  tel.
0297-222208  of  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
In verband met wisseldiensten van Eva kunt u ook contact
opnemen met: Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592.
Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen 
verwelkomen.

Els Rong
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Pasen
Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
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van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen
door het leven aangeraakt,
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.
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