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Stichting Vrienden van Bavo Ursem
Inmiddels staat de teller van het
aantal vrienden op 142.
Het gaat goed met het aantal
aanmeldingen.
Dit is een flinke steun in de rug om
onze doelstellingen na te streven en
het gebouw te behouden voor
onze gemeenschap.
Het concert van koor ‘Eigen Wijs’ afgelast
Het gebeurt bijna nooit, maar nu was het raak. Wil Does, de
gangmaker van het koor ‘Eigen Wijs’, was geveld door de
griep en dus niet in staat om het koor te begeleiden.
Hierdoor werden we genoodzaakt deze activiteit op 11
maart af te gelasten.
Kerkenveiling 2018
Op zaterdag 14 april wordt de Kerkenveiling gehouden. De
opbrengst gaat voor een groot deel naar de Stichting ter
ondersteuning van haar doel; het gebouw behouden voor
de gemeenschap van Ursem. Binnen dit doel is met name
de kostenbeheersing, op naar duurzame energie, een
belangrijke factor.
Vriendenavond
Op vrijdag 20 april houden wij de jaarlijkse vriendenavond.
Hierbij zullen wij verslag doen van de resultaten en de
activiteiten van het afgelopen jaar. Onder het genot van
een drankje kijken wij naar de toekomst. Alle vrienden zijn
van harte uitgenodigd om 20.00 uur in ‘De Overkant’.
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!

Bericht van de M.O.V.

40MM

40MM

40MM

Loopt
u
ook
zo
graag
een
rondje?
Alleen, met de hond of samen met wandelmaatjes.
Dan is de 40 MM precies wat voor u!
Zaterdag 12 mei is de sponsorwandeltocht in WestFriesland, voor alle missionaire en ontwikkelingswerkers uit
West-Friesland wereldwijd.
Gaat u voor de 40 kilometer of neemt u een kortere route
(4, 8, 9 of 26 km), 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.
Bij de vele
stempelposten onderweg
worden er
versnaperingen, pannenkoeken, krentenbollen, water, en
aanmoedigingen uitgedeeld.
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Ook Ursem bemenst sinds jaar en dag een stempelpost.
Na afloop kunt u zich, moe en voldaan, laten masseren door
één van de vrijwillige masseurs.
Het wordt vast weer een prachtige dag.
De 40MM is altijd op de zaterdag na Hemelvaartsdag.
U komt toch ook? Graag tot dan.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.40mm.nl
Inschrijven kan via de website of ter plaatse op zaterdag
12 mei.
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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Rooster
In dit rooster zijn de vieringen opgenomen van onze
parochie.
zondag 8 april
Kindernevenviering

10.00 uur

Alvaro
‘Eigen Wijs’

zondag 15 april

Geen viering

zondag 22 april
Eerste Communie

10.00 uur

N. Knol
Bavokids

zondag 29 april
Kindernevenviering

10.00 uur

N. Knol
Samenzang

vrijdag 4 mei
Dodenherdenking

18.30 uur

N. Knol
Bavokids

zondag 6 mei

Geen viering

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.
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Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dit bij de heer
J. de Vos, Reigerlaan 104, Ursem.
Zijn telefoonnummer is 072-5021752.

Handig om te weten
9 april
14 april

19.30 uur
20.00 uur

20 april
4 mei
12 mei

20.00 uur
18.30 uur

Open parochieavond
Kerkenveiling
‘De Rode Leeuw’
Vriendenavond
Dodenherdenking
40 MM


En verder . . .
Deurcollecte van de Bavokids
Op 22 april, aan het einde van de Eerste Communieviering,
mag het kinderkoor de Bavokids hun jaarlijkse deurcollecte
houden. Zij vinden het leuk om als teambuilding jaarlijks
iets gezelligs te doen met elkaar. Op 5 december krijgen
alle kinderen een cadeautje van Zwarte Piet. Tijdens de
Kerstviering zorgen we voor glitters en strikjes in de haren.
We maken ook andere kosten, zoals dit jaar de vervanging
van de liedjesmappen. U leest het, wij kunnen uw gift goed
gebruiken! Alvast van harte bedankt!
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Nieuwe misdienaars gezocht
De Bavoparochie is op zoek naar nieuwe misdienaars. Als je
dit jaar je Eerste Communie gaat doen of al hebt gedaan en
het lijkt je leuk om af en toe eens te helpen tijdens een
viering met kaarsen aansteken, de tafel klaarmaken,
kaarsen geld ophalen. Dan ben jij degene die we zoeken.
Voor verdere informatie of aanmelding:
Angelique Stuijt tel : 072-5022419 of j.stuijt@kpnmail.nl

Oproep: Vrijwilliger gevraagd bij hulp van een
tweeling
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons wil helpen bij
het opstarten van ons gezin van 7.00 uur tot 9.00 uur op de
maandag, woensdag en donderdag. Indien u een dag kunt,
dat zou ook al fijn zijn. Als vrijwilligersvergoeding kunnen
wij u € 10,00 per ochtend aanbieden. Ons gezin bestaat uit
een zoontje van twee jaar en een tweeling van een maand
oud.
Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we inhoudelijk
met elkaar afstemmen.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen
met Pastor Nico Knol (pastornico@ziggo.nl).
Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!
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Jaar van verzet; ‘wat zou jij doen?’

Dit is het thema voor de herdenking op vrijdag 4 mei om
18.30 uur in de Bavokerk.
72 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.
De Historische Kring heeft een verhaal uit de oorlog, wat zal
worden verteld. Ook de Scouting is actief betrokken.
De
Bavokids
zullen
deze
herdenking
muzikaal
ondersteunen.
Na de herdenking is er een 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 en het monument in de
Elf Oktoberstraat.
Vervolgens is de stille tocht naar het monument bij de
Gerard Veldmanbrug in Rustenburg.
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
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Ons kan niks gebeuren
Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen
Een op de vijf mensen zal een vorm van dementie krijgen.
Ondanks de veelheid aan informatie, boeken en films wordt
men toch nog vaak overvallen door de problematiek en de
consequenties van deze ziekte én hoe daar dan mee om te
gaan.
Wij willen u, binnen het bestek van een uur, het verloop van
een dementieproces laten meebeleven (de ziekte van
Alzheimer is een van de vele vormen van dementie).
In acht delen komen een aantal fases en mogelijke
verschijningsvormen
beknopt
aan
de
orde.
De
vergeetachtigheid, de karakterverandering, de wisselende
emoties, de aftakeling en het decorumverlies, tot en met de
dood.
Vooral de rol en de specifieke problematiek van de
mantelzorger wordt duidelijk belicht, zoals de belofte om de
patiënt niet naar een verpleeghuis te laten gaan, het
isolement enzovoort.
Na de voorstelling is er gelegenheid om met de spelers te
praten over de ervaringen, de dilemma’s, de keuzes en de
gekozen benadering. Dit ook weer in relatie met
(mantel)zorg.
Deze voorstelling wordt u aangeboden door:
de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk
en de Protestantse Gemeente Koggenland.
Locatie: Kerk van Oudendijk
Datum: 19 april
Tijd: 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur
Entree en consumpties gratis. (Vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld).
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Kerkenveiling 2018
”Samen werken voor de
kerken”

Hierbij informeren wij u voor de laatste keer voordat de
veiling plaats zal vinden. Onlangs heeft u de catalogus met
mooie koopjes ontvangen. Hopelijk heeft u deze al
uitgebreid bekeken, zo niet pak de catalogus er dan snel bij
en verdiep u in het aanbod. Naast de flessen wijn, pakken
koffie en kazen worden er mooie uitjes aangeboden, zoals
yoga in de wei, barbecue avonden en nog veel meer.
Heeft u een koopje aangeboden voor de Kerkenveiling?
Deze wordt tussen 10 en 13 april bij u thuis opgehaald.
Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd en komt u vroeg,
want ook in het begin zijn de koopjes de moeite waard!
Alvast bedankt voor uw bijdrage en wij zien u toch ook bij
de Kerkenveiling op zaterdag 14 april a.s. om 20.00 uur in
café ‘De Rode Leeuw’.
Het comité Kerkenveiling

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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Parochiebestuur 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
Ledenadministratie:
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

Verhuizen?
Laat u kennen!
Help onze
ledenadministratie.
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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