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Van de parochieraad
Beste parochianen,
Zoals u heeft kunnen vernemen zijn er beperkte
mogelijkheden om Kerst te vieren in onze kerken. Hoewel
kerken niet binnen het algemene overheidsbeleid vallen,
gaan we ons daar toch aan conformeren. Er mogen
maximaal 30 personen per viering aanwezig zijn.
Er is in de Bavokerk een kerstprogramma voor 24 en 25
december, let er wel op dat u hier voor moet reserveren bij
Inge Vreeswijk, nadere informatie zie verderop in deze
Op Weg.
Verder zal de kerk op 2e kerstdag tussen 14.00 uur en
16.00 uur opengesteld zijn voor belangstellenden.
Voorafgaande aan de Kerst hebben we op zondag
20 december de Walk Thru Christmas, van harte
aanbevolen.
Voor de Walk Thru Christmas en de openstelling tijdens de
Kerstdagen geldt wel: mondkapjes verplicht.
We doen ons best er toch iets van te maken, en wensen u
een Zalig Kerstfeest.
Uw parochieraad.
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Actie Kerkbalans 2021

Geef voor je kerk

2021

Kerkbalans en collectes
Geachte parochianen,
Hierbij wil ik u informeren over onze inkomsten.
De ontvangsten van de kerkbalans blijven iets achter ten
opzichte van 2019 (€ 19.500,00) en 2020 (€ 18.400,00).
Echter, doordat we niet meer kunnen vieren,
blijven de collectes € 10.000,00 achter,
(2019 € 14.500,00 en 2020 € 4.500,00).
Dat is jammer, want het voortbestaan van de kerk is mede
afhankelijk van uw bijdragen.
Een extra bijdrage zouden we zeer op prijs stellen.
U kunt het bedrag per bank overmaken.
Het banknummer van de parochie vindt u boven aan de
pagina 2 van dit boekje.
Actie Kerkbalans 2021 zullen we anders invullen dan u
gewend bent van ons . De vrijwilligers zullen daar begin van
het nieuwe jaar van op de hoogte worden gesteld.
Jack Blank, penningmeester
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

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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Rooster Bavoparochie Kerst en Oud en Nieuw
20 December Walk Thru Christmas
Op onderstaande tijdstippen willen wij de kerstgedachte
met een kerstverhaal, muziek en gebed met u delen
24 December 15.00 uur tot 15.30 uur (reserveren)
19.00 uur tot 19.30 uur (reserveren)
24 December 21.00 uur viering (reserveren)
25 December 10.00 uur viering (reserveren)
26 December 14.00 uur tot 16.00 uur kerk open voor
bezichtiging kerststal
31 December 19.00 uur viering (reserveren)
Op al deze tijden mogen we 30 personen toelaten en wij
verzoeken u een mondkapje te dragen.
Reserveren kunt u bij Inge Vreeswijk Tel.nr. 072-5022152
Bovenstaand schema onder voorbehoud van corona
ontwikkelingen!
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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

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:regiodewaterkant@gmail.com

7

Eerste Heilige Communie
Uitnodiging Eerste Heilige Communie
Beste ouders,
Komend voorjaar doet weer een aantal kinderen in onze
parochies mee aan de voorbereiding en de viering van de
Eerste Heilige Communie.
Hiervoor komen de kinderen in aanmerking vanaf groep
vier, in de leeftijd 7/8 jaar.
De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de
kinderen uit de parochies van De Goorn,
Spierdijk/Zuidermeer en Ursem. De werkmiddagen zijn op
zaterdagmiddag, afwisselend in de verschillende kerken.
De presentatieviering vindt plaats in de eigen kerk.
Waar de viering van de Eerste Heilige Communie plaats
vindt, hangt af van het aantal kinderen dat mee doet.
De viering van de Eerste Heilige Communie wordt gehouden
op zondag 18 april 2021.
Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan vragen wij u om
onderstaand strookje in te vullen en in te leveren of te
mailen. Mailen heeft de voorkeur.
Dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur is er een
informatieavond voor de ouders van de kinderen die mee
zullen doen. Deze avond wordt gehouden in de kerk in
Spierdijk.
De kosten van de Eerste Heilige Communie bedragen
€ 20,00 per kind.
Werkgroep Eerste Heilige Communie Waterkant Zuid:
Pastor Anne-Marie van Straaten, Marleen Kicken, Martine
Stam, Carla Schaap en Annemarie Leeuw
Mail: EHCwaterkantzuid@outlook.com
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Of inleveren bij:
- Parochie De Goorn, De Goorn 67
- Parochie Spierdijk, Dr. Bloemstraat 1
- Carla Schaap, Noorddijkerweg 56, Ursem
Aanmeldingsformulier Eerste Heilige CommunieJa, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding en
viering van de Eerste Communie 2021.
naam kind:
…………………………………………………………………………………………………
adres:
…………………………………………………………………………………………………
postcode/woonplaats:
……………………………………………………………
telefoonnummer:
……………………………………………………………………
geb.datum:
………………………………………………………………………………
Emailadres
…………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------o
Ik ben akkoord met het tonen/opnemen van
mailadres en/of telefoonnummer in mail- of
Whattsapp-groep.
o

Ik ga akkoord met het maken van foto’s van de
kinderen tijdens de bijeenkomsten en vieringen welke
alleen gebruikt worden voor de ouders van de
communicanten en parochiebladen.
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Dopen
Op zondag 6 december 2020 is Michael Kees Wilhelmus
Koning, zoon van Mark en Marianne Koning, gedoopt.
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij.
Haar telefoonnummer is 06-53924985.

Viering door de week
Voorlopig zullen er geen vieringen zijn in de Rustenburcht
zijn.

‘Open Huis’
Op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en
‘de Overkant’ 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 Overkant’ 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
10 januari
17 januari
19 januari 2021
18 april

20.00 uur

viering (reserveren)
viering (reserveren)
Informatieavond Eerste
Heilige Communie in de
kerk te Spierdijk
Viering Eerste Heilige
Communie
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Walk Thru Christmas voor het hele gezin!
Het Kerstspel is een jaarlijkse traditie in Ursem. Vorig jaar
hebben we heel veel lichtjes mogen aansteken. Dit jaar
zullen jullie zelf door onze kersttraditie mogen wandelen…
kom je ook gezellig even langs?
Op zondag 20 december 2020 presenteren wij U onze
levende kerststal.
(onder voorbehoud van maatregelen betreffende Covid-19)
Maria, Jozef en kindje Jezus...maar ook de schaapjes en
ezel zullen aanwezig zijn. Door middel van een filmpje
zullen ook de herdertjes, 3 koningen en de engel aanwezig
zijn. Er zullen kerstliederen te horen zijn en door middel
van een route door de kerk kunt u samen met uw gezin de
kerststal komen bewonderen.
Voor de kinderen onder ons hebben wij nog een kleurplaat
gemaakt, iedereen die deze op zondag bij ons inlevert
ontvangt een leuke verrassing.
Vanwege de Covid maatregelen verzoeken wij u tijdens
de doorloop een mondkapje te dragen!
Ook hebben wij de volgende openingstijden ingesteld:
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
(In de pauzes zullen wij de kerk schoonmaken en zullen wij
de levende kerststal in een nieuw jasje steken)
Om onze kosten te ondersteunen, kunt u bij het
verlaten van de kerk in een gouden uitroepteken uw
vrijwillige bijdrage doen, van harte aanbevolen!
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Na afloop van de Kerstroute, hopen wij iedereen een mooie
boodschap mee te kunnen geven naar huis.
Wij hopen u te zien,
Namens Kerstwerkgroep Bavokerk
Marieke & Natasja
(Startpunt van de kerstroute zal aan de zijde van de
parkeerplaats van de Bavokerk zijn.)
Kerst 2020
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om
Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door
Covid-19.
Kijk op pagina 6 of u bij één van de vieringen kunt zijn en
wat u daarvoor moet doen.
Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis,
via de live stream van parochie De Goorn, of kijk naar de
viering op de televisie bij KRO-NCRV op NPO2.
Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren.
Doe mee, Vier Kerstmis!
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Kerstwens
De Raad van Kerken in de Schermer wenst alle lezers van
dit blad:
Gezegende Kerstdagen en een gezond en
hartverwarmend 2021 toe!

Heimwee
Wat in een mens aan stilte leeft
vertrouwen voor het leven geeft
is heimwee naar een kindertaal
is heimwee naar het kerstverhaal.
Wat ooit van mensen worden zal
't is al vertaald bij ster en stal
een kind dat niet van zorgen weet
een kind dat licht en vrede heet.
Hoe groot een mens ook denkt of doet
het kind-zijn zit ons in het bloed
zo weerloos in een winternacht
zo weerloos is ons' grootste kracht.
Wat in een mens aan stilte leeft
vertrouwen voor het leven geeft zo open als een kind te zijn.
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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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