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Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
14e jaargang, nr. 7 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 5 oktober 2020
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Van de parochieraad

Beste Parochianen
Sinds zondag 5 juli mogen en kunnen we weer vieren, mits
in aangepaste vorm.
We vieren helaas nog zonder de koren, omdat er nog teveel
onduidelijkheid is wat betreft het besmetten door zingen in
de kerk, en wij de regels van het RIVM navolgen. Het ziet er
ook  nog  niet  naar  uit  dat  dit  op  korte  termijn  wordt
gewijzigd.
We doen onze uiterste best om er vanaf 6 september iedere
week  weer  een  mooie  viering  van  te  maken  met  mooie
gepaste  muziek,  zowel  van  piano  of  van  opgenomen
nummers.

Zie het rooster van vieren midden in deze ‘Op weg’ en dan
zien we u graag terug bij de vieringen in de Bavokerk.

Een ieder is van harte welkom.

Voortgang pastorie en kavel
We zijn aardig op weg met de vorderingen voor de verkoop
van de pastorie en de bouwkavel.
De  voorbereidingen  hiervoor  zijn  vlak  voor  de  zomer
afgerond. De makelaar is ingeschakeld en inmiddels is er
een serieuze kandidaat voor de pastorie. 

Vlak voor de vakantieperiode is  overeenstemming bereikt
over de verkoop van de pastorie als woonhuis. Er zijn wel
een aantal zaken die we moeten aanpassen om de verkoop
mogelijk te maken.
De  dagelijkse  toegang  moet  worden  aangepast.  Er  komt
een vrije doorgang tussen het woonhuis (de pastorie) en de
kerkzijde, waardoor het woonhuis vrijstaand wordt. 
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Deze  doorgang  (steeg)  zal  dan  ook  de  route  aan  de
dorpszijde naar de begraafplaats verkorten en zal ook veel
beter begaanbaar zijn voor mensen met bijvoorbeeld een
rollator.  Dit  betekent  ook dat  er  een nieuwe buitengevel
met voordeur moet worden gemaakt. Daarnaast vraagt dit
ook  om  een  aantal  aanpassingen  qua  indeling  van  de
ruimte.
Inmiddels  is  met  de  werkzaamheden  voor  deze
aanpassingen  een  begin  gemaakt.  Er  is  vergunning  voor
aangevraagd  en  verstrekt  door  de  gemeente.  Asbest
onderzoek  is  gedaan,  nieuwe aansluitingen  gas  en  water
zijn  aangevraagd,  omdat  die  zich  op  het  erf  van  het
woonhuis  bevinden.  Er  zijn  al  de  nodige  sloopwerkzaam-
heden verricht.  
Alle voorbereidingen voor de aanpassingen, onder andere
technisch  inzicht,  tekeningen,  berekeningen,  overleg
gebruikers  et  cetera  worden  door  een  zeer  deskundige
parochiaan  op  zich  genomen.  We  mogen  ons  als
Bavoparochie gelukkig weten dat Jan S zich hiervoor met
volle overgave inzet. Met het kapelletje in het achterhoofd
hebben wij er alle vertrouwen in dat het ook nu weer heel
goed gaat komen.

Wordt vervolgd.
De Parochieraad
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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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Wij gedenken

Nel Vendel-Groot, 81 jaar 
Mam is geboren op de Walingsdijk, op 3 juni 1938. Op 4
februari 1961 trouwde zij met pap, Harm Vendel. Ze gingen
wonen op Ruijtersstraat 12, waar wij alle vier geboren zijn.
In 1973 deden zij woningruil met onze opa en oma Vendel
en kwamen wij te wonen op Ruijtersstraat 25. Wij zijn als
een  gelukkig  gezin  opgegroeid  met  de  nodige  ups  en
downs. In 2009 overleed onze pap. Mam is verder gegaan
als een krachtige, zelfstandige, positieve en relativerende
vrouw  en  moeder.  In  1993  kreeg  mam  borstkanker,
waarvan  ze  volledig  genas.  In  2018  werd  ze  opnieuw
getroffen,  dit  keer  door  slokdarmkanker.  Na  een  zwaar
traject van twee jaar is zij in het pinksterweekeinde, een
dag voor haar verjaardag, op 2 juni 2020 in het bijzijn van
ons  alle  vier  overleden.  Mam  heeft  zich  niet  zomaar
gewonnen gegeven; Het leven, en vooral ons los te moeten
laten was voor haar een enorm gevecht. Wij bewonderen
haar  strijdlust  en  wederom  haar  relativeringsvermogen.
Haar laatste woorden: “Maak er wat van”, en “Heb het goed
met elkaar” nemen wij voor altijd met ons mee. 

Ellen en Kees, Richard en Marlies, Marcel en Anita, Helèn en
René, alle kleinkinderen en achterkleinkind.
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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:regiodewaterkant@gmail.com
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 13 september 10.00 uur N. Knol
Opening nieuwe seizoen 

vrijdag 18 september 19.00 uur N. Knol
A. van Straaten

Vormselviering

zondag 20 september Geen viering

zondag 27 september 10.00 uur H. Nieuwkamp

zondag 4 oktober 10.00 uur N. Knol
A. van Straaten

Eerste Communieviering

 

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

‘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 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.

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
13 september 10.00 uur Opening nieuwe seizoen
18 september 19.00 uur Vormselviering
4 oktober 10.00 uur Eerste Communieviering
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En verder . . .

Kerkenveiling  2020

  ‘Samen werken voor de kerken’

                                                          

Het  comité  Kerkenveiling  Ursem  heeft  besloten  om  de
Kerkenveiling  2020  niet  door  te  laten  gaan.  De  nieuwe
datum van onze tweejaarlijkse veiling is  zaterdag 9 april
2022. 

Afgelopen maart hebben wij u bericht dat de veiling werd
uitgesteld tot de herfst maar we hebben nu alsnog moeten
besluiten om de Kerkenveiling 2020 af te gelasten. Er is nog
te veel onzekerheid over de Corona maatregelen en ook is
het lastig om een veiling te organiseren in een 1,5 meter
samenleving. 

Veilingkoopjes  die  wij  als  comité  al  ontvangen  hebben,
zullen wij  bewaren en aanbieden op de volgende veiling.
Deze  koopjes  zullen  opnieuw  worden  opgenomen  in  de
catalogus met vermelding van de aanbieder. Giften die wij
als  comité  hebben  ontvangen,  worden  vermeld  in  de
catalogus van de volgende veiling en worden besteed aan
het doel van die veiling.

Mocht  u  vragen  en/of  opmerkingen  hebben  over  het
bovenstaande  dan  kunt  u  zich  richten  tot  het  comité
Kerkenveiling via kerkenveilingursem@gmail.com of neemt 
u contact op met Paul Weijers, telefoonnummer 
06-3360 5357.

Comité Kerkenveiling Ursem
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De Gerardus en Maria Kalender 2021 
De kalenders zijn ook dit jaar achter in de kerk te koop.
Op de donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur 
en na de viering.
De Maria kalender kost € 11,25.
De Gerardus kalender is te koop voor € 7,95.
U kunt de kalenders ook kopen bij Karin Bierman,
Reigerlaan 55, telefoon:072-5022438.
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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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