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Van de parochieraad
Gang van zaken
Beste medeparochianen,
In onze kerk is er al een paar weken geen viering. Een
moeilijk besluit, maar als wij kijken naar onze vieringen op
zondag, dan zijn er altijd veel mensen aanwezig. Daarom
hielden we voorlopig even, voor ieders gezondheid, pas op
de plaats.
De tweede golf van het groeiende aantal corona
besmettingen
windt
er
geen
doekjes
om.
Alle
maatschappelijke en economische gevolgen zullen we
komende maanden, misschien wel jaren nog gaan ervaren,
en we zullen blijven stilstaan bij de naasten die we door
deze pandemie zijn verloren.
Als parochieraad proberen we steeds vooruit te kijken naar
de mogelijkheden om vieringen te organiseren, wat door
corona ontwikkelingen steeds weer wordt gedwarsboomd.
Voor Allerzielen zijn een aantal scenario’s opgesteld,
uiteindelijk kon de avondviering geen doorgang vinden. Wel
zijn er velen op het kerkhof geweest waar weer vele lichtjes
brandden. We proberen de draad weer een beetje op te
pakken en willen 29 november, eerste zondag van de
Advent, weer een viering houden met elkaar. Zoals u
gewend bent om 10.00 uur. Voor deze viering moet u zich
wel aanmelden bij Inge Vreeswijk tel.nr. 072-5022152,
omdat we gebonden zijn aan maximaal 30 personen.
Wat kunnen we verder doen tijdens de Adventsperiode?
Wat met Kerst en met Oud en Nieuw? We weten het nog
niet. Maar toch zullen we plannen maken, mogelijkheden
zoeken, om hier wel gevolg aan te geven. Hoe, dat zullen
we zien, houd de ‘Op Weg’ in de gaten, de website of ‘De
Eenhoorn’.
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Het blijft moeilijk, maar als parochieraad, pastoresteam en
alle betrokkenen proberen we er toch wel wat van te
maken.
U hoort van ons.
de parochieraad

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
Johan Pater, 63 jaar
Geboren op 26 september 1956, op de
boerderij
in
Rustenburg.
Moeder
voorvoelde op het einde van haar
zwangerschap dat het niet in orde was
met haar kind, haar eerstgeborene.
Maar, de vreugde was er niet minder om
toen dit kind geboren werd en de naam
Johan kreeg. Van meet af aan viel er iets op bij Johan,
namelijk zijn stralende ogen en die zou hij zijn leven lang
behouden. Hij heeft daarmee veel mensen voor zich weten
te winnen. Op de boerderij leefde hij onbezorgd en deed
mee. Zo had hij geiten waarvoor hij zorgde. Probeerde
vader te helpen met hooien, alles op zijn manier. Hier
hoefde hij niet anders te zijn, mocht Johan zijn. Hier was hij
gelukkig. Op zijn driewielfiets fietste hij door Rustenburg,
Ursem en eerder ook naar Heerhugowaard waar hij ging
zwemmen onder begeleiding. Ook had hij contact met de
mensen uit Rustenburg, hij kende veel mensen. Deed mee
met de jongens, genoot ervan, had de grootste lol. Hij wilde
net als iedereen zijn. Ging naar de Lourdesschool in
Alkmaar en later naar de dagbesteding 'de Jan Willem' in
St. Pancras, daar is hij 35 jaar geweest. Hij heeft er mooie
dingen gemaakt, met begeleiding, zoals een tuinwokkel,
knijpersbak, bloempot met mozaïek, boekenplanken,
schilderijen. Ook bakte hij graag taarten.
Hij had doorzettingsvermogen! Humor. En toen het eens
echt druk was op de boerderij zei hij: “ik wou dat ik kon
helpen, maar ik kan het niet”! Hij was nauwkeurig, kon
netjes werken, opruimen en schoonmaken. Hield van alle
soorten muziek. Trouwe Veronica-fan. Luisterde graag naar
het koor ‘Eigen Wijs’. Hield van dieren, de natuur. Kon
luisteren! Had belangstelling! Wist de nieuwtjes, kon met
iedereen opschieten.
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Iedere zondagmiddag ging hij samen met zijn vader altijd
trouw een rondje rijden met de auto, even ergens opsteken,
broodje kroket toe. Wist veel van televisieprogramma's
(Swiebertje, Cat Weazel, Black Bleauty enzovoort).
Deed spelletjes, maakte 1000 stukjes puzzels. Ieder jaar
kerststukjes maken, dagjes uit daar genoot hij ook van. Hij
had vaste rituelen op de dag, was een man van de tijd, was
graag thuis. Op zijn laatste dag voordat hij getroffen werd
door een hersenbloeding heeft hij een nog hele mooie dag
gehad. Het was zomers warm, de zon scheen, lekker buiten
zitten, de bordercollies die hem blij begroetten, lekker koffie
gedronken, visite gehad, televisie gekeken, 'Zeg eens Aa'
erg gelachen! Lekker gegeten. Het was een volmaakte dag
die eindigde met plotseling een hersenbloeding.
Hij bleef buiten kennis en is een paar dagen later op 8
augustus overleden. Dankbaar dat Johan uit zijn lijden
verlost is, maar ook zijn wij bedroefd omdat hij totaal
onverwacht is overleden. 'Wat hebben we je lief '.
Johan is begraven op 15 augustus, de dag dat vader en
moeder 65 jaar getrouwd zouden zijn. Zijn afscheidsdienst
werd op de boerderij gehouden, buiten, met de mensen die
hij liefhad en de dieren om hem heen, met muziek, een
mooie zomeravond. Een hele mooie dienst van woord en
gebed door Pastoor Nico.
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Dick Oud, 78 jaar
Dick Oud werd geboren in Ursem aan
de Walingsdijk op 15 augustus 1942.
Getrouwd met Marjan Hoedjes kregen
ze samen drie kinderen;
Mirjam, Annemarie en Richard.
Na de lagere school heeft Dick de
tuinbouwschool doorgelopen tot aan
zijn dienstplicht.
Voor zijn dienstplicht werkte Dick bij
diverse tuinders.
Dick stopte eerder met militaire
dienst in verband met het overlijden
van zijn broer Piet, die eigenlijk het bedrijf van zijn vader
zou overnemen.
Dick zette het boerenbedrijf voort samen met zijn vader en
richtte daarnaast ook een bollenbedrijf op. Het hooi- en
bollenseizoen viel altijd gelijktijdig in de zomer; beide
bedrijven runnen ging op een gegeven moment niet meer
samen. In 1968 verkocht Dick het bollenbedrijf en ging
verder als veehouder.
Dick was behalve boer ook op en top sportman.
Vier keer reed hij de Elfstedentocht: in 1963, 1985, 1986 en
1997.
In 1963 mocht hij als militair meerijden in de laatste groep
met starttijd 9.00 uur.
Vanwege de stevige sneeuwbuien en een temperatuur van
-20 moest Dick van het ijs worden gehaald.
Maar daarna heeft Dick de tocht drie keer uitgereden.
In 1985 als wedstrijdrijder en in 1986 en 1997 als
toerrijder.
Naast het schaatsen hield Dick veel van fietsen.
Vooral de laatste jaren deed hij iedere dag wel een rondje.
Zo hield hij ook zijn sociale contacten goed bij.
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Voor de kerk verrichte Dick graag vele hand- en
spandiensten. Bijvoorbeeld tijdens de kerstmis regelde hij
een ezel en schapen en met Pasen de lammetjes.
Ook tijdens de grote schoonmaak van de kerk droeg Dick
graag zijn steentje bij. Hij heeft zelfs zijn naam ergens
boven op de balken geschreven.
Naast alle drukke activiteiten was hij ook kaasdrager op de
kaasmarkt in Alkmaar. Driemaal maakte Dick een reis naar
Japan om de kaas te promoten. De laatste eer van de
kaasdragers tijdens de uitvaart was liefdevol, intens en
prachtig. Hiermee ging een wens van Dick in vervulling.

Bericht van de M.O.V.
Advent
Elk jaar, tijdens de Advent,
de vier weekse periode voor
kerstmis, besteden wij aandacht aan de mensen ver weg,
die het minder hebben dan wij.
Nu tijdens de coronapandemie, waar juist arme mensen
worden getroffen, en alles anders en onzeker is, weten wij
nog niet of wij onze jaarlijkse collecte kunnen houden
tijdens een viering voor de adventsactie. Toch vragen wij
uw aandacht voor dit goede doel en als u deze wilt
ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op het
onder dit artikel staande nummer
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Adventsactie 2020: Delen smaakt naar meer
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar
de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in
het teken van voedselzekerheid.
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel
van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding
en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel
in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. We
steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat
gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen
en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.
Ondervoeding
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede:
jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen
lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller
ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde
leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. De
slechte voeding heeft dus invloed op hun ontwikkeling en
toekomstmogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een
lage inkomstensector en dus in armoede terecht komen.
Wat doet Adventsactie?
We steunen dit jaar projecten die zich richten op
voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de
beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en
zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische- en
verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe
landbouwtechnieken vanwege de aanhoudende droogte en
op de Westbank helpen we boerengezinnen bij het opzetten
van landbouwbedrijfjes. Op onze website:
www.adventsactie.nl leest u meer over de projecten die we
steunen.
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Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 ten
name van: Adventsactie, Den Haag, www.adventsactie.nl

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 29 november

10.00 uur H. Nieuwkamp

zondag 6 december

Geen viering

zondag 13 december

10.00 uur

zondag 20 december

Geen viering

N. Knol

Dit is een rooster onder voorbehoud.

Dopen
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 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 9.30-12.00 uur in de
pastorie terecht.

Ledenadministratie:
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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!


En verder . . .
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Een terugblik op Allerzielen 2020
In september kwam de werkgroep Allerzielen bij elkaar om
een mooie viering voor 2 november voor te bereiden. De
viering was zo goed als rond, maar toen… dook corona weer
op!
We besloten de groep van overleden parochianen te
verdelen over twee vieringen, een viering om 18.00 uur en
een viering om 20.00 uur. Zo zouden de betrokken
familieleden aanwezig kunnen zijn bij de viering, waarin
hun geliefde overledene zou worden genoemd en in het licht
zou worden gezet.
Echter de coronaregels werden aangescherpt. Er mochten
nog maar 30 mensen bij een kerkviering aanwezig zijn.
Uit ervaring weten we dat de Allerzielenviering druk bezocht
wordt door familieleden én parochianen. Dus hebben we,
met pijn in ons hart, moeten besluiten geen ‘traditionele’
Allerzielenviering te houden.
We hebben het thema voor de viering op de plank gelegd
voor volgend jaar en ons toen afgevraagd: “Hoe kunnen we
toch iets moois neerzetten om ons meeleven met de
dierbaren kenbaar te maken en er voor hen te zijn in deze
onzekere tijd”.
We wilden de overledenen op handen dragen en zo werd
ons thema voor deze Allerzielen ‘Op Handen Gedragen’.
We hebben bij de nabestaanden een mooie kaart gebracht
met een pakkend gedicht en daarbij de Allerzielenkaars.
Deze kaars kon men dan thuis branden.
In ‘De Overkant’ hebben we een herdenkingsplek voor alle
overledenen gemaakt met voor ieder een brandende kaars.
Op 2 november was de kerk vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur
open en daar is dankbaar gebruik van gemaakt.
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Menigeen ging naar het graf voor wat onderhoud of om een
bloemetje neer te zetten.
Daarna kon men even de kerk binnengaan. Zo ontstond er
een doorlopende warme inloop voor een praatje en het
luisteren naar prachtige muziek.
Wil Does op het grote orgel en Cees Appel op de trompet
zorgden op gezette tijden voor muziek. Een aantal mensen
ging in de kerk zitten om daarvan te genieten.
‘s Avonds luwde de wind een beetje en konden we het
kerkhof vol glazen potten met kaarsjes in het licht zetten.
En, gelukkig, de lichtjes bleven branden!
De mensen, die na hun werk, naar het kerkhof kwamen
werden daar door het mooie licht ‘warm’ ontvangen.
Er zijn veel mensen even in de kerk geweest om stil te
staan bij de herdenkingsplek, of om even een praatje te
maken. Dat hebben wij erg fijn gevonden. Zo hebben we
met elkaar, met de hulp van onze trouwe hulptroepen, een
bijzondere Allerzielen 2020 neergezet.
Wij kijken hier met een warm gevoel op terug.
Werkgroep Allerzielen:
Margriet Boots, Marian van Diepen, Yvonne Heddes,
Greet Koning, Annelies Middelie en Inge Vreeswijk
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Drive Thru Christmas
Op zondag 20 december 2020 presenteren wij U onze
levende kerststal. (onder voorbehoud van maatregelen
betreffende Covid-19)
Maria, Josef en kindje Jezus maar ook de herdertjes,
3 koningen en natuurlijk de schaapjes en ezel zullen
aanwezig zijn.
Wij zullen kerstliederen laten horen en door middel van een
route door de kerk kunt u samen met uw gezin de
kerststallen 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 hebben wij de volgende
openingstijden ingesteld:
14:00 – 15:00 uur
15:30 – 16:30 uur
17:00 – 18:00 uur
(In de pauzes zullen wij de kerk schoonmaken en zullen wij
de levende kerststal in een nieuw jasje steken)
Na afloop van de Kerstroute, hopen wij u een mooie
boodschap voor iedereen mee te kunnen geven naar huis .
Om onze kosten wat te ondersteunen, kunt u bij het
verlaten van de kerk in een groot gouden
uitroepteken uw vrijwillige bijdrage doen, deze is
van harte aanbevolen!
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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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