
Parochie St Bavo  Geschiedenis 

Nadat de Rooms katholieke kerk rond het jaar 1850 weer in de gelegenheid werd gesteld naar 
buiten te treden werden de Ursemmers toevertrouwd
aan de zorgen van de Dominicanen van de parochies
in Avenhorn en de Goorn. In 1858 kwam de eerste
Rooms katholieke kerk met een houten torentje in
Ursem gereed. Voor een bedrag van fl 18.595,30
bijeengebracht door de gemeenschap in Ursem werd
deze bijkerk van de Goorn in gebruik genomen.
Het heen en weer brengen van de pastoor bracht de
Ursemmers er toe bij het Bisdom een eigen pastoor
aan te vragen om zo in 1862 met een nieuwe

parochie van
start te gaan.
Het aantal parochianen bedroeg toen  420 mensen, die 
veelvuldig de kerk bezochten en de ontwikkelingen in de jaren
daarna waren groot zodat het aantal in 1915 groeide tot 791. 
Hierdoor werd het kerkje te klein en werden er plannen 
gemaakt voor de bouw van een nieuwe kerk. 
Die plannen werden in 1921 grealiseerd.. zie hiervoor de 
beschrijving van het gebouw.

De parochie ontwikkelde zich in de 20e eeuw gestaag en in 1962 werd het 100 jarig bestaan gevierd.
In de oorlogsjaren en na de oorlog werd onder leiding van pastoor van Haaster begonnen aan de 
ontwikkeling van de parochie. In verenigingen opgezet onder leiding van de parochie werden de 
activiteiten voor de mensen uitgebreid.
De geloofsbeleving was zeer opgedrongen tot aan de jaren 1960.
In die periode was de taak van de pastoor en de kapelaan naast het kerkelijke, het begeleiden van de

parochianen middels huisbezoek, gesprekken 
met zieken, stervenden en aanstaande echtparen 
en niet te vergeten de gesprekken over de 
kinderrijkdom. (wanneer komt de volgende?) 
Daarnaast was het de kapelaan die 
catechismusles op school  gaf. Buiten dat al was 
de pastoor voorzitter van de het kerk- en 
armbestuur.

Ìn 1966 trad de grote kerkverandering in;  de H. mis werd gelezen met het gezicht naar het volk, de 
communie werd op de hand gegeven in plaats van op de tong, de taal veranderde van het latijn naar 
het nederlands en er was meer vrijheid in de wijze van vieren zoals bijv. de beatmis en in Ursem, 
het ontstaan van het koor Eigen Wijs. 
In 1989 werd het kerkbestuur omgedoopt naar parochiebestuur ; toen nog gekozen door de 
parochianen. Inmiddels (2012) verworden naar een gegadigde die zijn vrije tijd aan de parochie wil 
besteden.
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In 1995 werd de krimp van het aantal pastores steeds duidelijker en moets samengewerkt gaan 
worden met andere parochies. Zo werd toegetreden tot de ZUS parochies; een samenwerking van 
Zuid Schermer, Ursem en Schermerhorn. Deze samenwerking ging prima ook al waren de parochies
in de uitvoering en financiën heel zelfstandig. 

In 2008 werd na herindeling van het dekenaat na 
lang beraad toegetreden tot de regio de Kaag een 
samenwerking met Hensbroek, Obdam, Hoogwoud, 
Spanbroek, de Weere. De afstanden werden groter en
in het jaar 2011 werden opnieuw 3 parochies 
toegevoegd tw. Zuidermeer, Spierdijk, en de Goorn. 
Het aantal pastores werd hierdoor niet groter slechts 
één pastor de heer Nico Knol werd aangesteld en 
daarnaast een aantal pastoraal werkers om de kar met
vrijwilligers te trekken.

Van oktober 2011 tot juni 2012 is het 150 jarig jubileum gevierd. 
Elke maand een thema om het feest gestalte te geven.Lees meer hierover op de website in de 
rubriek Wel en Wee.

In 2012 werd de volgende editie door de bisschop uitgegeven van Nieuwe tijden , nieuwe wegen. 
Hierin wordt duidelijk welke wegen bewandeld gaan worden en dat het einde van onze zelfstandige 
parochie in zicht komt.
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