
Mei Juni 2020



Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
14e jaargang, nr. 5 Oplage: 550

H. Bavoparochie:
IBAN: NL42RABO0364001305
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl
Website: www.bavoparochie.nl

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 29 juni 2020

2

mailto:begraafplaats@bavoparochie.nl
mailto:pastornico@ziggo.nl
http://www.bavoparochie.nl/
mailto:vriendenvandebavo@bavoparochie.nl
http://www.bavoparochie.nl/
mailto:heiligebavoparochie@hetnet.nl


Van de parochieraad

Beste parochianen,

Inmiddels zijn we twee maanden onderweg na de toespraak
van Premier Rutte op zondag 15 maart. ‘Onderweg’ in de
zin  van geen bijeenkomsten,  geen school,  geen cafés  en
restaurants,  geen  bioscoop  of  theater  en  ook  geen
kerkelijke  vieringen.  Mensen  zijn  aan  huis  gekluisterd,
slechts af en toe wat boodschappen doen. Maar het is het
meest ingrijpend voor de ouderen onder ons en voor de
bewoners  van verzorgingshuizen  die  geen bezoek  mogen
ontvangen.  Het  Covid-19 virus  houdt  de  maatschappij  in
zijn  greep  en  heeft  het  juist  het  meest  voorzien  op  de
ouderen. 
Een  aantal  dierbaren  is  daardoor  in  heel  kleine  kring
begraven of  gecremeerd.  De parochieavond is  uitgesteld,
Pasen is in stilte voorbij gegaan, de Eerste Communie ging
niet door, zo zal dit ook met het Vormsel en met Pinksteren
het geval zijn en ook met de kermis. 
     
De parochie mag de kerk wel openstellen, zoals nog steeds
gebeurt  op  de  donderdagmorgen.  Er  komen  mensen  die
toch even in de banken plaatsnemen voor een moment van
bezinning. Ook het kerkhof en de kapel worden regelmatig
bezocht, een moment van rust en in gedachten zijn. 
Hoe gaat het verder, vragen velen zich af. Niemand die dat
precies  weet.  Op  de  dag  dat  ik  dit  schrijf  zijn  de
basisscholen weer geopend en gaan voor een halve klas les
geven,  dag om dag.  Ook  mogen  kinderen  weer  buiten
sporten. We moeten zien of dit zich goed ontwikkelt en er
geen  toename zal  zijn  van  het  aantal  geïnfecteerden  en
overledenen.     

Maar er komt ook weer een andere tijd, een tijd waarin we
wel mogen samenkomen en vieren.
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Een tijd waarin we ons kunnen afvragen waarom het mis
ging, wat we anders moeten gaan doen om deze malaise te
voorkomen.  Misschien  leren  we  juist  nu  wat  de  echte
normen en waarden zijn en misschien kunnen we wel een
tandje  minder  consumeren.  Er  ontstaan  juist  nu  allerlei
goede ideeën die ons in de samenleving nog goed van pas
kunnen gaan komen. We houden moed, u toch ook! 

  Namens de Parochieraad, Adri Wever   

Tot en met 1 juli zijn er geen vieringen in onze kerk en
ook niet in verzorgingshuis ‘De Rustenburcht’.

Wanneer het RIVM bij het besluit blijft;

Zullen we 5 juli om 10.00 uur weer gaan vieren in
onze kerk. Anne Marie van Straaten gaat hierin voor
met  aangepaste  muzikale  begeleiding.  Uiteraard
mogen partners en gezinnen bij elkaar zitten, komt
u alleen, houdt u afstand.

Vervolg van het rooster in de volgende “Op Weg”

De kerk blijft bereikbaar voor vragen en mededelingen
via de parochietelefoon 06-27537113 en de mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Misintenties
De  intenties  voor  de  vieringen  die  niet  zijn  doorgegaan,
worden meegenomen naar 5 juli…. 
Het is natuurlijk mogelijk dat u zelf een andere datum wilt
doorgeven.  Op  donderdagmorgen  is  er  van  half  tien  tot
twaalf  uur  altijd  iemand  op  de  pastorie,  maar  natuurlijk
kunt u ons ook mailen: heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Zie een beetje om naar elkaar in deze tijd.

TV Mis en Gebed
In de weekenden dat de kerk dicht is (in elk geval tot en
met 1 juli), worden er op zondag om 10.00 uur vieringen
uitgezonden via  de  website  van de  Emmausparochie,  zie
link op hun website en via de parochie van De Goorn via
Audioserver  www.kerdienstgemist.nl, in het zoekvlak intik-
ken: De Goorn. 
Er is ook de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie
op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op
NPO 2. Zo kunnen we toch een stukje verbondenheid laten
plaatsvinden. 

Avondwake, herdenkingsdienst en/of uitvaart kunnen
wel plaatsvinden maar in aangepaste vorm. Ook hier met
inachtneming van fysieke afstand tussen de bezoekers.
Het onderstaande bericht is afkomstig van het RIVM.
“Momenteel  geldt  dat alle  evenementen, ook met minder
dan 100 personen, tot 1 juli 2020 worden afgelast. Voor uit-
vaart-,  afscheidsdiensten  en  condoleances geldt  dat  deze
doorgang kunnen vinden, mits het aantal personen minder
dan  30  bedraagt  en  er  onderling  1,5  meter  afstand  kan
worden genomen”. 
Ook hier geldt de algemene gedragsregel: blijf met klachten
van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te
beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid
wilt nemen. 
Moderne communicatiemiddelen kunnen hier 
een uitkomst zijn.

Voor het eventuele vervolg van deze maatregelen is het in
ieder geval belangrijk dat u de informatie van de overheid
in acht neemt.

Hopende op uw begrip hiervoor. 
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Nieuws met betrekking op Corona virus en vieringen
Iedere donderdagmorgen is de kerk open van 9.30 uur tot
12.00 uur, (het gehele jaar) voor het aansteken van een
kaarsje, of een gebed in stilte. Hierbij zal tijdens de kerk-
sluiting door de Coronacrisis ook iemand van de gastvrou-
wen aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet, 
De parochieraad

Actie Kerkbalans 2020

Geef voor je kerk

Hierbij houd ik u op de hoogte van 
de inkomsten van de Parochie.

De kerkbalans gaat goed.
Tot en met april is de opbrengst 
€ 17.081,00 (in april 2019 was dat € 17.714,00).

Vanwege de Corona-crisis missen we de opbrengsten van
de collectes. Deze ontvangsten hebben we wel nodig, want
de meeste kosten gaan door.

U kunt ons helpen, door in plaats van ‘geld op de schaal’,
een bedrag over te maken naar de Parochie.
Het banknummer vindt u op pagina 2 van dit blad.

Namens de Parochieraad dank voor uw bijdragen.

Jack Blank, Penningmeester
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het Bavo uurwerk,
een hernieuwd leven na 100 jaar

De historie
De Bavokerk staat er officieel 
sinds 1921. Inderdaad bijna 100 jaar.
Ongetwijfeld waren de klokken en
het uurwerk reeds lang voor de 
in gebruik name in de toren aanwezig.
Daarom  kunnen  we  dit  belangrijke
ijkpunt voor de gemeenschap van Ursem best als 100 jaar
oud bestempelen.Ook na de omvangrijke onderhoudsbeurt
in  2012  werkt  dit  uurwerk  nog steeds  als  een  zonnetje.
Alleen was het noodzakelijk om het uurwerk zeker 1x in de
week even op te winden. 
Voor  velen  onder  ons  is  dat  misschien  niet  herkenbaar,
maar in het verleden moesten alle mechanische uurwerken
met  een  speciale  sleutel  of  slinger  opgewonden  worden
opdat het uurwerk netjes bleef werken.
Blijkens een document, dat hangt bij het uurwerk, 
heeft Ton Dol dit 25 jaar als vrijwilliger voor onze parochie
gedaan, zowel 
het opwinden als ook het gelijk zetten van de officiële 
tijd. Ook bij het ingaan van de zomer- en wintertijd moest
het uurwerk verzet worden om Ursem bij de tijd te houden.
Maar Ton wordt ouder en om bij  het uurwerk te kunnen
komen moet je flink wat steile
 smalle trappen op. 
Als de gewrichten dat niet 
meer zo makkelijk toelaten, 
wordt het tijd voor een 
alternatieve werkwijze, 
want we willen de gemeenschap 
van Ursem wel bij de tijd houden. 
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Op de vraag aan de parochieraad wat zij graag zou willen
als  een  gulle  gever  een  bijdrage  zou  leveren,  werd  het
luiden van de klokken genoemd. Navraag bij Ton gaf aan
dat  het  automatisch  opwinden  van  het  uurwerk  veel
belangrijker was. Daarom werd dat  traject in gang gezet en
werden  bezoeken  gebracht  aan  andere  kerken  om  naar
oplossingen te kijken. 
Ook  werd  offerte  gevraagd  bij  een  bedrijf,  dat  zich
bezighoudt met dergelijke klussen. En deze offerte klonk als
een klok. Dat ging alle financiële verwachtingen te boven en
is niet  haalbaar voor de parochie of de stichting. Daarbij
komt ook nog dat het uurwerk bestaat uit drie afzonderlijke
aandrijfmechanismen,  met  alle  drie  een  eigen
gewichtenpakket, die aangestuurd moeten worden. Daarbij
gaf Ton aan dat dan het mooie mechanische uurwerk van
de firma Eijsbouts vervangen zou worden en dat kon toch
niet de bedoeling zijn. Dat stukje vakwerk behoort tot de
uitrusting van ons monument.

Er  werd contact  gezocht met Kees Rus om te zien of  er
misschien  andere  (minder  kostbare)  oplossingen mogelijk
zijn. Kees dacht dat het opwinden mogelijk zou moeten zijn
met  een  paar  elektromotortjes  en  na  enkele  brainstorm
sessies met Ton kwamen zij samen tot een schets van een
mogelijke mechanische werking.
De eerste materialen werden gekocht (zie de mooie nieuwe
tandwielen op de foto) en uitgeprobeerd en hierdoor werd
duidelijk dat de beoogde oplossing zou kunnen werken. 

Vervolgens,  het  was  inmiddels  begin  januari  2020,  werd
contact  gelegd met Joost  Spil  om te onderzoeken of  een
volledig  elektronische  besturing  tot  de  (betaalbare)
mogelijkheden behoorde. 
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Joost gooide net als Ton en Kees al zijn enthousiasme erin
en  begon  met  het  uitschrijven  van  de  functionele
specificaties  in  software  en  schakelingen.  Daarbij  werd
duidelijk wat wel en wat niet gewenst werd en welke kosten
daarmee gemoeid zouden zijn.

Dit  gaat  van  een  automatische  synchronisatie  met  de
wereldtijdklok tot aan het hijsen van de gewichten middels
de  elektromotoren  op  het  juiste  moment,  met  alle
beveiliging daarin verwerkt.
In een bespreking met de opdrachtgever (parochie H. Bavo)
en de betaler  (Stichting  Vrienden van Bavo)  werden alle
ideeën  ontvouwd  en  werd  groen  licht  gegeven  voor  het
vervolg van de operatie. Hierdoor konden ook de materialen
voor  de  andere  mechanismen
worden aangeschaft en kon Joost
aan de slag met de aanschaf van
een  besturingskast  met  alle
elektronica  en  bijbehorende
verbindingen.
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De werking
Om de nacht  (elke  48 uur,  behalve  op zondag)  worden,
middels  de  elektromotoren,  de  gewichten  van  elk
mechanisme opgehesen, om de slinger als aandrijver van
de tandwielen in ‘leven’ te houden. Deze slinger zorgt door
de  samenwerking  van  de  diverse  tandwielen  voor  het
galmen van de klokken.
Omdat het uurwerk mechanisch wordt aangedreven loopt 
de klok net even sneller dan de wereldklok. Hierdoor is het 
nodig om eens per dag de klok gelijk te zetten en dat kan 
door een slim mechanisme nu elke dag worden uitgevoerd. 
Elke dag om 16.00 uur wordt de slinger van de klok even 
tegengehouden, totdat het exact 16.00 uur is op de 
wereldklok en dan wordt de slinger weer losgelaten.

De besturingskast en bekabeling  zijn
op 25 april gemonteerd, 
aangesloten en getest. 
Dennis Borst heeft geholpen om de 
zware kast naar dertien meter hoogte
te kunnen verslepen via de smalle
steile trappen en daar op te hangen. 

Het geheel is 28 april als proef in
bedrijf gesteld en de heren monitoren
nu of alles gaat volgens de verwachtingen. 

De kosten van deze hele operatie zijn voor de rekening van
de Stichting Vrienden van Bavo Ursem.
Helaas  werden  onze  subsidieaanvragen  door  zowel  de
Provincie, als de gemeente Koggenland terzijde geschoven,
maar de gift van de gulle gever is goed besteed.
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Onze bijzondere dank gaat uit naar de heren Ton Dol, Kees
Rus en Joost Spil. Dankzij hun inzet en enthousiasme kan
het belangrijkste uurwerk van Ursem tot in lengte van jaren
in bedrijf blijven en kan het onderhouden van dit geweldige
kunstwerk met een minimum aan lichamelijke inspanning
worden gedaan. Want af en toe een klein beetje vet op de
nippels blijft lekker. 
Voor de historie is ook hiervan een digitaal document bij het
uurwerk aangebracht.

Louis Schoutsen

Het uurwerk van de Bavokerk

Om  een  indruk  te  hebben  van  het  totale  uurwerk:  Dit
bevindt zich in de toren op dertien meter hoogte. 
In het midden bevindt zich de aandrijving van het uurwerk, 
rechts de aandrijving van het slagwerk (de grote klok) en 
links de aandrijving van het Angeles (de kleine klokken). 
Onder  het  uurwerk  bevinden  zich  de  drie  nieuwe
elektromotoren die het hijsen van de gewichten uitvoeren. 

Het mechanisme 
Het uurwerk verzorgt de aandrijving van de wijzers. Vanuit
het  uurwerk  gaat  er  een  aandrijfstang  omhoog  naar  de
wijzers op ongeveer 23 meter hoogte. Daar is het naar vier
wijzerplaten verbonden door middel van tandwielen om alle
wijzerplaten een gelijk gezicht te geven.
De raderen van het uurwerk draaien mede door een gewicht
van  300  kg.  De  wijzerplaten  aan  de  toren  hebben  een
doorsnede van ongeveer twee meter. 
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Slagwerk (het slaan van de klokken)
Het uurwerk stuurt ook het slagwerk aan, dat aangeeft hoe
laat  het  is.  Dit  gebeurt  door  middel  van een hamer van
twee kg. die op de klok slaat. Daar is kracht voor nodig.
Ook het slagwerk heeft een gewicht van ongeveer 200 kg.
om de raderen te laten draaien. 
Dan  heb  je  ook  nog  het  Angeles,  dit  hebben  alleen  de
kerken van de katholieken. Die slaat drie keer per dag, te
weten,  7.00  uur,  12.00  uur  en  18.00  uur.  Dit  is  om de
gelovigen op te roepen tot gebed. 
Het Angeles heeft twee hamers, elk van 1 kg. en slaat een
wijsje. Om dit te bewerkstelligen is ook weer een gewicht
nodig. Deze is ongeveer 150 kg.

Gewichten
Onder  deze  gewichten  liggen  allemaal  zware  bladveren.
Deze dienen ervoor om de klap op te vangen als er iets zou
breken en de gewichten naar beneden zouden komen. De
gewichten zouden anders zo door de zolder schieten naar
beneden. De gewichten hangen tussen de zolders + 8.50m
en + 17.30m en moeten dus steeds ongeveer acht meter
omhoog gedraaid worden. 

De klokkenzolder op 17.30 meter in de toren
Op de klokkenzolder hangen drie luidklokken in een 
zogeheten klokkenstoel. Dit is op 17.30 meter. 
Deze klokken hangen er sinds 1949. 
Voor 1949 hingen er ook klokken, waarvan er twee  bekend
zijn bij de centrale klokkenregistratie. 
Deze twee klokken zijn op 23 maart 1943 door de Duitsers
geconfisqueerd en in Hamburg omgesmolten. 
Na de oorlog zijn er drie nieuwe klokken besteld maar het
duurde lang voor ze geleverd werden omdat er meerdere
opdrachten  waren.  Het  werd  pas  1949  dat  de  klokken
geleverd werden. Op 13 juli 1949 werden de klokken voor
het eerst geluid.
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De nieuwe klokken
Alle drie klokken zijn gegoten bij de klokkengieterij Petit & 
Fritsen in Aarle-Rixtel.
De linker klok is de Bavoklok, hierop wordt het Angeles 
(wijsje) geslagen. Deze klok wordt bijna nooit alleen geluid 
maar meestal samen met de klok Gabriel.

Gewicht: 275 kg. Diameter: 755 mm   
Gietdatum: 19-3-1949
Opschrift: Bavo, 

Sint Bavo, strijder en patroon
Bewaar in vree met klokketoon
Voor rampen steeds ons aller woon
A.D. 1949

De middelste klok is de Mariaklok. Deze wordt gebruikt voor
het  uurwerk.  Ook  noemt  men  deze  klok  de  rouw-  en
trouwklok, want dan wordt deze geluid. Met grote feesten
worden de drie klokken samen geluid.

Gewicht: 500 kg.  Diameter: 900 mm   
Gietdatum: 26-3-1949
Opschrift: Maria,

11 oct. 1944
De vijand dreigt met moord en brand
’t Ursemmer dorp en land
Maria’s feest: komt redding plots
Na strijd en angst de hulpe Gods
Van oorlogsramp nu weer bevrijd
Deez’ klok, Maria, U gewijd
A.D. 1949 

De rechter klok is de Gabrielklok en wordt geluid op gewone
dagen. 
Gewicht: 200 kg. Diameter : 675 mm 
Gietdatum: 30-4-1949
Opschrift: Gabriel,
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Engel Gods van boodschap blijde
Luid vrede ons te aller tijde
A.D. 1949

Op  zondag  worden  er  twee  klokken  samen  geluid,  de
Mariaklok  en  de  Gabrielklok.  Het  luiden  gebeurt  met  de
hand door middel van touwen, die naar de zolder op vier
meter hoogte  lopen.

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!

Aangetroffen op de begraafplaats;
Een kleine gieter met knipschaar.
Af te halen op de donderdagmorgen tussen 
9.30 en 12.00 uur, of even een belletje naar 
06-27537113
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Wij gedenken

Riet Dol Neefjes, 
84 jaar
Riet is geboren in Obdam
op 18 augustus 1935. 
Omdat  haar  moeder  ziek
werd,  is  ze als  baby van
een  half  jaar  naar  de
familie  Konijn  in  de
Beemster gegaan. 
Tot haar 6e jaar heeft ze
daar gewoond. 
Het was voor haar  een heerlijke tijd.
Inmiddels  was  de  oorlog  begonnen,  een  spannende  tijd.
Mede daarom was het wennen voor iedereen toen ze weer
terug kwam te midden van haar ouders, broers en zussen. 
In 1956 ontmoette ze John Dol. 
Op 10 mei 1960 trouwden ze. 
Met drie opgroeiende zonen (Niek, Sjaak en Joop) en een
bloeiend bollenbedrijf was er genoeg te doen. Vader John
op het land en in de schuur en moeder Riet ook, als het
gezin het toeliet. Ze heeft ook nog gewerkt bij onder andere
een café in Schagen, bij een slager in Amsterdam en niet te
vergeten als oppas in Hensbroek. 
Toen de jongens groter werden, kregen ze  bij terugkomst
van school warm eten. Fijn zo’n thuiskomst. 
Als vader of moeder op tuk gingen op de bank, dan vonden
ze het wel zo lekker als ze werden toegedekt. Daar zijn de
jongens meester in geworden. 
De uitjes naar Ponypark Slagharen en Flevohof in de Ford
Taunus was voor hen allemaal genieten. 
Riet genoot sowieso van haar zonen. Dat weerhield haar er
gelukkig niet van om te kaarten met haar vriendinnen en af
en toe te ‘flenteren’. In de buurt, dagjes weg of weg met
het vliegtuig. 
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De  laatste  paar  maanden  ging  het  slechter  met  haar
gezondheid.  Uiteindelijk  is  Riet  thuis  in  Rustenburg
overleden op 10 april.
Zoals ze zelf zei: ‘ik heb genoten van het leven’.
We  zijn  haar  heel  dankbaar  en  kijken  terug  op  een
zorgzame, leuke en bijzondere vrouw, moeder en oma. 
Ruim 60 jaar zijn Riet en John samen geweest. 

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’

Het zilveren priesterjubileum van pastor Nico Knol.

Op 10 juni is het 25 jaar geleden dat onze pastoor Nico Knol
de priesterwijding heeft ontvangen uit handen van Mgr. H.
Bomers †. Het ‘comité Zilver’, het parochiebestuur met de
parochieraden  en  de  diverse  koren,  waren  al  met  veel
plezier bezig om het zilveren priesterfeest voor  te bereiden
toen de komst van Covid-19 en de gevolgen daarvan alles
stil legde. 
Aanvankelijk zou het feest plaatsvinden in het weekend van
13 en 14 juni. We hebben in overleg met Nico besloten het
feest te verplaatsen en wel naar het weekend van 5 en 6
juni 2021. 
De 10e juni laten we echter niet stilletjes voorbijgaan. Er is
die ochtend om 10:00 uur een feestelijke eucharistieviering
in de parochiekerk van De Goorn waarin Nico met de leden
van het pastoraal team en een aantal gasten zijn wijding
gedenkt.  Deze viering kunt volgen via de website van
de parochie: www.parochiedegoorn.nl  
Kies in het keuzemenu dat u links op de ‘home’ pagina vindt
‘kerkdienst  gemist’.  De  liturgie  van  deze  viering  kunt  u
vinden in hetzelfde keuzemenu.  

Na deze viering zal Nico de verdere dag met wat familie en
vrienden doorbrengen.

Met vriendelijke groeten, 
Els van der Hulst, namens Comité ‘Zilver’  
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José van Leerdam, namens het parochiebestuur
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

Dopen
Ouders  die  hun  kind  willen  laten  dopen,  kunnen  contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 
06-53924985.

Viering door de week
Voorlopig tot 1 juli zullen er geen
vieringen in ‘De Rustenburcht’ zijn. 

‘Open Huis’
Op donderdagochtend 
van 9.30 uur-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 uur-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!      

Handig om te weten
31 oktober 20.00 uur Kerkenveiling
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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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