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Van de parochieraad

Op de pedalen…
Aan het begin van een nieuw jaar spookt wel eens door je
hoofd: “wat zal dit jaar brengen?” 
Nou, de eerste maanden hebben heel wat gebracht, mag ik
wel zeggen. 

Allereerst  bracht  het  een  nieuwe  samenwerking  tussen
regio ‘De Waterkant’ en de Emmausparochie. De regio telt
nu 35 dorpen en 10 kerkgebouwen. 
Het bracht beweging in ontwikkelingen rondom de verkoop
van  de  kerk  in  Zwaagdijk-West  en  het  behoud  van  het
kerkhof  met  een  groep  mensen  die  daar  zorg  voor  wil
dragen.
Het  bracht  de  afronding  van  een  langlopende  kwestie
rondom de kerk van Spierdijk.
Het  bracht  een  prachtige  en  intensive  Romereis  met  40
‘Waterkanters’ naar Rome en Abraham! 

Vanmorgen (7 mei) vooraf aan de viering van de Eucharistie
in de kapel van het Liobaklooster in Egmond-Binnen (daar
ben  ik  elke  dinsdag,  het  ‘buitenbroertje’  van  deze
benedictijnse communauteit) lag een briefje met intenties
op het  altaar  waarop met  grote letters  stond: ‘Dankbaar
voor zoveel’ en ‘U – Jij bent er!’

Bij alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd is, bleef
het vertrouwen leven dat God met ons gaat en bouwt aan
zijn  kerk.  Hij  werkt  door  mensen  heen  die  ondanks  een
zorgelijke tijd in het parochiebestuur hun werk blijven doen.
Hij  werkt  door  mensen  heen  die  dag  in  dag  uit  de
communicatie en bestuurlijke situatie van zo’n grote regio
begeleiden en stimuleren. Hij werkt door m’n collega’s heen
die  samen  met  mij  de  pastorale  zorg  blijven  dragen  en
vormgeven,  al  vraagt  dat  veel  creativiteit  en
doorzettingsvermogen. 
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De Eeuwige geeft ons die ‘bonum perseverantia’, het goede
doorzettingsvermogen  om  het  werk  van  Zijn  handen  te
doen. 

Dankbaar  voor  mensen  uit  de  Emmausparochie  die  er
vertrouwen in hebben om in een nieuwe situatie te stappen,
een nieuwe structuur, nieuwe mensen. 

Dankbaar voor de inzet van velen die het ideaal van ‘samen
kerk’ waarmaken!  

Dankbaar om juist in deze periode verbondenheid te voelen
met de wereldkerk en de plaatselijke kerk. 

Dankbaar  voor  zoveel  lieve  wensen,  kaarten,  cadeaus,
berichten  voor  m’n  50e verjaardag.  Nog  sta  ik  er  van
versteld hoeveel mensen de moeite hebben genomen om
zoveel goeds en liefs te schrijven en te geven.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die in de afgelopen 40-
dagentijd de vastenactie heeft gestimuleerd, de vieringen in
de  ‘Goede  Week’  hebben  verzorgd;  Pasen  tot  een  echt
hoogfeest  hebben  gemaakt.  Wat  een  inzet  in  al  die
parochies, wat een elan!

We leven nu in de dagen van Pasen, Verrijzenisdagen en
lezen in de vieringen steeds verhalen over de kracht van
het leven. Nou, die kracht hebben we meer dan ooit in deze
dagen mogen zien gebeuren en ervaren.  In die kracht gaan
wij verder….  

Pastor Nico
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We missen een gastvrouw
Vrijdag 12 april ontvingen wij het nare bericht, dat Elly de
Jong was overleden.
Elly, een trouwe gastvrouw op de donderdagochtend.
We wisten dat Elly ziek was en niet meer beter kon worden,
maar  dat  zij  zo  snel  zou  overlijden  heeft  ons  allemaal
overvallen.
Wat zijn we dankbaar dat we donderdag 7 maart nog als
‘gastvrouwengroep’  en  pastor  Hans  met  elkaar  geluncht
hebben. Een lunch, die wat eerder gepland was, zodat Elly 
er nog bij kon zijn.
We zijn met onze gedachten bij  Jacq, die nu zonder Elly
verder moet en wensen hem en de familie heel veel sterkte.
Elly, we konden altijd een beroep op je doen. Niet alleen als
gastvrouw, maar ook als er een lekker hapje klaargemaakt
moest worden en niet te vergeten als lid van het Bavokoor.
De Bavoparochie zal jou erg missen.

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het gaat nog steeds voorspoedig 
in het jubileumjaar van de 
Vrienden van Bavo Ursem. Het 
aantal vrienden is nog steeds 
groeiende en dat is een 
extra stimulans voor de vrienden om 
er een bijzonder jaar van te maken. 
De teller staat op dit moment op 
145 vrienden.
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Het eerste jubileum is een feit: 
De stichting bestaat 5 jaar,
dat mag gevierd worden.
De  jaarlijkse  vriendenavond,  waarbij  de  resultaten  en
activiteiten van de stichting worden gepresenteerd, zal op
een feestelijke wijze worden gehouden op vrijdag 24 mei.

Deze keer wordt de avond vanwege het
jubileum in  een ander  jasje  gestoken
en zal het Woelige Nootje een gezellige
muzikale bijdrage leveren.

Voor deze gelegenheid is het ook een
open vriendenavond,  dus iedereen is
welkom.
Wij beginnen om 19.30 uur en na het
optreden van het Woelige Nootje is er

nog een gezellig samenzijn. Natuurlijk  verwachten we de
ook veel nieuwe vrienden te kunnen begroeten.

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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Wij gedenken

Pé Koppes, 87 jaar
We hebben het samen goed gedaan!
Deze  woorden  schreef  Pé  vlak  voor  z’n
overlijden aan z’n vrouw Aat.
Vanaf december namen z’n krachten af en
op 1 mei, de dag van de arbeid, is Pé in
het  bijzijn  van zijn  vrouw en zoon  Nico
overleden. Hij mocht 87 jaar worden.

Tijdens de herdenkingsviering hebben we
verhalen  gehoord  over  zijn  leven;  een  leven  van  hard
werken bij de Hoogovens, de havens, op het land en later
bij zijn zoon Nico in het schoonmaakbedrijf. 
Pé heeft samen met Aat een mooi gezin opgebouwd; twee
dochters  en  een  zoon.  Pé  en  Aat  hebben  ook  hobbels
ervaren in hun leven. Helaas moesten ze een aantal jaar
geleden  dochter  Marga  loslaten.  Ook  een  schoondochter,
Mirjam, is op jonge leeftijd overleden. Maar samen zijn ze
er steeds voor gegaan. Dat zeiden ze ook iedere dag tegen
elkaar.  Samen waren ze gelukkig op hun stekkie aan de
Drinksmeer  in  Rustenburg.  In  alle  eenvoud  woonden  ze
daar vanaf het begin; een huisje waar je altijd welkom bent
en met warmte wordt ontvangen.

Tijdens de herdenkingsviering stond z’n graafie centraal; 60
jaar  lang  heeft  hij  met  z’n  graafie  de  tuin  bewerkt.  Hij
kweekte groenten zoals bieten, kool, spruitjes, aardappels,
uien  en  de  prachtigste  kroppen  sla.  Vol  trots  vertelde
dochter  Carin  hierover.  Veel  van deze  groenten heeft  hij
gedeeld;  zoals  veel  Koppessen  dat  in  het  verleden  ook
hebben gedaan en soms nog doen.
Samen  met  Aat  zat  hij  ook  regelmatig  op  de  witte
tuinstoeltjes op z’n tuin om te genieten van alles wat er
groeide  en  bloeide.  Daar  heeft  Aat  ook  haar  troost
gevonden op de sterfdag van Pé.
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Een grote wens van Pé was om dichtbij z’n broers begraven
te  worden.  Vroeger  woonden  ze  ook  allemaal  dicht  bij
elkaar en hebben ze elkaar altijd geholpen. 
Met z’n eigen graafie en aarde van z’n eigen tuin hebben we
Pé begraven.

Pé, rust in vrede!

Eerste Communie

26  Mei  om  13.00  uur  is  het  zover.  Dan  staan  zeven
kinderen uit onze parochie te popelen om hun Eerste Heilige
Communie te ontvangen van pastor Nico.
De  laatste  werkmiddag,  ter  voorbereiding,  is  inmiddels
achter de rug. Deze ging over het laatste avondmaal en de
eucharistie.  De kinderen  waren  er  druk  mee.  Ze  hebben
onder andere het ‘Onze Vader’ geleerd; de nieuwe versie,
waardoor  de  kinderen  die  versie  beter  kennen  dan  de
begeleiders. Tja….iets wat bijna met de paplepel ingegoten
is weer anders aanleren, dat valt nog niet mee. Wij moeten
er echt heel goed om denken om de juiste versie te bidden
en  zo  niet,  dan  worden  wij  vanzelf  gecorrigeerd.  De
kinderen hebben een inspirerende rondleiding door de kerk
gehad van pastor Nico en ze zijn met Joost Spil een stuk de
toren in geweest, wat toch ook wel erg indrukwekkend was.
De  afgelopen  bijeenkomst  hebben  de  kinderen  het  over
delen gehad met het verhaal van vijf broden en twee vissen
en  hoe  makkelijk  en  fijn  het  is  om  te  delen.  Je  kunt
natuurlijk eten, kleren en dergelijke weggeven, maar ook
iets wat echt vanuit jouzelf komt zoals een dikke zoen of
wat liefde of hulp bij iets wat moeilijk is voor een ander.

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

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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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

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

zondag 26 mei
13.00 uur N. Knol Bavokids
Eerste Heilige Communie 

zondag 2 juni
10.00 uur Alvaro Rodriguez Luque Bavokoor

zaterdag 8 juni
19.00 uur N. Knol Bavokids  

zondag 16 juni Geen viering

zaterdag 22 juni
19.00 uur  Alvaro Rodriguez Luque ‘Eigen Wijs’ 

zondag 30 juni
10.00 uur A. van Straaten Bavokoor
Kindernevenviering

zondag 7 juli Nog niet bekend

zondag 14 juli Geen viering

 
In de meimaand is het rozenkrans bidden in                   
‘De Rustenburcht’ om 19.00 uur op dinsdag:                    
21 mei en 28 mei. 
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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
2 juni 15.00 uur Musical Concert
22 juni 19.00 uur Afscheidsviering 

dirigent ‘Eigen Wijs’
20 september Concert Wogmeers

Vocaal ensemble
9 november Vrijwilligersavond
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En verder . . .

Palmpasen versieren
Hieronder  een  impressie  van  het  maken  van  de
palmpasenstokken.
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Musical Concert

Op zondag 2 juni organiseert kinderkoor de Bavokids samen
met  kindertheaterschool  Kids  With  Attitude  uit
Heerhugowaard, een Musical Concert in de Bavokerk.

Het belooft een spetterende voorstelling te worden met veel
musicalklassiekers,  vrolijke  meezingers  en  ontroerende
liedjes!
Een leuke middag voor jong en oud!

Komen jullie gezellig meezingen?

Aanvang: 15.00 uur
Entree: € 3,00 per persoon
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Onze Rome reis 
Van 6 tot en met 10 april zijn we met Bedevaartreizen VNB
onder leiding van Yvonne Heddes naar Rome geweest. Om
6.15 uur vertrok onze bus naar Schiphol. Rond 12.30 uur
waren we aan het picknicken op een heuvel met uitzicht op
de stad  Rome. Vervolgens gingen we naar het Vaticaans
Museum.  We  bezochten  daar  onder  andere  de  Sixtijnse
kapel,  maar  ook  de  pauselijke  stallen.  Hier  stonden  de
pauselijke  gouden  koets,  allerlei  antieke  auto’s  en  de
pausmobiel.
We  werden  over-
rompeld  door  de
grote  mate  van
beveiliging  en  de
enorme  drukte  om
ons heen. 
Tegen  de  avond
gingen  we  naar  ons
mooie  hotel  om  ons
even  op  te  frissen.
Toen  volgde  een
heerlijk diner. 
De  volgende  dag  startten  we  met  een  mooie  mis  in  de
Friezenkerk.  Een Nederlandse  kerk,  vlakbij  de  St.  Pieter,
nog steeds gerund door Nederlanders. Daarna volgden we
onze gids/pastor Eric, een pastor uit Volendam, door heel
Rome. Pastor Eric heeft in zijn studietijd zeven jaar in Rome
gewoond. Hij heeft een enorme parate kennis en wist over
allerlei zaken boeiend te vertellen. Wij waren voorzien van
oortjes. Zo konden wij al lopende alle wetenswaardigheden
en legendes van hem horen. En zo meldde pastor Eric: “En
als het niet waar is, is het toch een mooi verhaal”. 
Ook pastor Nico was mee. Als een echte herder sloot hij de
rij. Hij zorgde dat geen enkel schaapje achterbleef. Ook bij
hem kon je met vragen terecht. Zo trokken we door de hele
St.  Pieter,  waar  we  ook  een  mooie  intieme  mis  mee
maakten onder leiding van pastor Nico en pastor Eric. 
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We bezochten het graf van de heilige Petrus in de Scavi,
diep onder de St.  Pieter.  Wij  zijn ook bovenin de koepel
geweest.  Daar hadden we prachtig uitzicht over het hele
Vaticaan en Rome. We bezochten nog vele grote basilieken,
in  opdracht van verschillende pausen gebouwd, en onder
andere ook het Colosseum, het Pantheon, en de nu weer
herstelde fontein in de vorm van een bootje (deze was door
Feyenoord fans vernield) en de Trevi fontein. Daar zijn heel
wat  muntjes  met  de  rechterhand  over  de  linkerschouder
ingegooid. De morgen van de laatste reisdag was het erg
koud en regende het. We zaten gewapend met paraplu’s en
regenponcho’s te wachten op Paus Franciscus. We hebben
hem  gezien  toen  hij  voorbij  reed  in  zijn  pausmobiel.
Uitgezonderd een paar ‘die hards’ stoere ridders hebben we
zijn zegen niet afgewacht. We waren verkleumd, doorweekt
en  zochten  de  warmte  van  de  Friezenkerk  op  voor  een
kopje koffie.  We hebben een fantastische, indrukwekkende
reis gehad, die echt ging leven onder de bezielende leiding
van pastor Eric. 
Bent u geïnteresseerd geraakt in een uitgebreid reisverslag,
door mensen uit onze groep, bezoek dan de website van de
VNB, via onderstaande link, onder lees verder onder: De
Inspiratiereis van RO 1903 ‘De Waterkant’. 
http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reisverslag

Ciao! Peter en Annelies Middelie

16

http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reisverslag


Geestelijke verzorging in Noordwest
Binnen Noordwestziekenhuisgroep  is al vele jaren een team
van geestelijk verzorgers werkzaam. Basis van ons werk is
het directe contact met patiënten  en medewerkers. 
Iedereen  kan  en  mag  een  beroep  op  ons  doen.  In  het
contact gaat het om luisteren, aandacht en respect voor de
eigenheid van de ander en voor haar of zijn levensvragen
en zingevingsvragen.

Iedere  zondag  is  er  een  oecumenische  viering.  Rondom
deze viering zijn veel vrijwilligers actief. 
Naast  deze  vieringen  zoeken  we  ook  naar  vormen  en
rituelen,  die  niet  direct  kerkelijk  gebonden  zijn.  Het
Stiltecentrum is daarvan een concreet voorbeeld. Het is een
ruimte, die dag en nacht open is. 
Wie wil kan in een boek haar/zijn ervaringen opschrijven.
Het  is  een  plek  om  even  rustig  te  zitten  en  een
(batterij)kaarsje aan te steken. Als er een medewerker is
overleden, kan in het Stiltecentrum een condoleanceregister
worden neergelegd. 

Begin  november  staat  er  gedurende  een  week  een
gedachtenisboom, waar mensen een  beschreven kaartje in
kunnen hangen. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik
gemaakt. 

Daarnaast  organiseren  we   twee  keer  per  jaar  voor
nabestaanden  van  mensen  die  in  het  ziekenhuis  zijn
overleden een Herinneringsbijeenkomst. Een algemene
bijeenkomst,  open  voor  iedereen  ongeacht
levensovertuiging. We lezen gedichten en er klinkt muziek.
Hart van dit samen zijn is het noemen van de namen van
hen die zijn overleden. We merken, dat deze bijeenkomsten
voorzien in een behoefte. 
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Het volgende gedicht van Marinus van den Berg, brengt dat
mooi onder woorden: 

Draden van verbondenheid

De draad van de liefde
verbindt mij met jou.
De draad van het gemis
verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen.

Maar altijd is er die draad met jou,
hij doorkruist alle andere draden.
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.

De draad van de liefde
verbindt ons voor altijd,
en de draad van ’t gemis
verweeft zich met die van de liefde.

Team Geestelijke Verzorging:
Marijke Geerse, Annerien Groenendijk,  Wendelijn  van der
Klaauw, Nanni Kuling,
Jos Timmerman (Alkmaar), Gert Scholten (Den Helder)

Mocht  u  contact  met  ons  willen,  we  zijn  telefonisch
bereikbaar  via  de  receptie/portiers.  In  Alkmaar:  072-
548444 en Den Helder: 0223-696969.
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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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