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Van de parochieraad
Beste parochianen,
Het is rondom Kerst en Oud en Nieuw afgelopen jaar heel
anders gelopen dan normaal. Geen vieringen, geen
vuurwerk en slechts twee mensen per dag thuis op bezoek.
Op het moment van dit schrijven ervaart het dorp, en de
parochie, de gevolgen van Covid-19 heel direct, namelijk
afgelopen week zes overlijdens in het verzorgingstehuis. De
overheid praat als aanvullende maatregel zelfs over het
inzetten van een avondklok
Als parochieraad hebben we dan ook de beslissing genomen
voorlopig geen zondagsvieringen te houden, tot wanneer is
nog niet te zeggen. Ook de presentatieviering van de
communicantjes op 7 februari gaat niet door.
Hoe jammer dan ook, wij willen en moeten ook al het
mogelijke doen om de pandemie te beteugelen. Geen
discussie over anderhalve meter afstand, vier of zes
zangers in de kerk, wel of geen goede ventilatie. Geen
aantal van maximaal 30 bezoekers met daarnaast de
voorganger, koster, lector en misdienaars.
Dus voorlopig geen vieringen!
Terugblik op de kerstperiode en oudjaar
Ja, wat is hier over te schrijven? Wij hadden de
kerstperiode in onze kerk heel anders voorgesteld. Ondanks
de corona maatregelen hadden we een mooi programma
samengesteld met de aangepaste richtlijnen van het RIVM.
Op zondag 20 december een Drive Thru Christmas
(doorloop) voor jong en oud, voorbereid door de kerstspel
werkgroep. Op 24 december ‘s middag en ‘s avonds een
bijeenkomst van een half uur gevuld met kerstverhalen,
muziek, enzovoorts en om 21.00 uur de kerstnachtdienst.
Eerste kerstdag een viering om 10.00 uur en 31 december,
oudejaarsavond, de laatste viering van 2020.
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Maar doordat de corona besmettingen alleen maar opliepen,
en op dinsdag 15 december een Lock down ingesteld werd,
besloot de parochieraad voor ieders gezondheid de
vieringen niet door te laten gaan. Wel wilden wij u de
mogelijkheid bieden om naar de kerk te komen om de
kerststal te bezichtigen, voor gebed, om een kaarsje aan te
steken, kerstmuziek te luisteren of om gewoon even in de
kerk te zijn.
Na ons besluit om niet te vieren hebben we bij alle
parochianen die de ‘Op Weg’ ontvangen of digitaal lezen
een boekje met informatie en kerstgedachte bezorgd.
Beide kerstdagen was de kerk wel open vanaf 10.30 uur tot
14.00 uur, dit is heel goed ontvangen.
Wij hopen dat we elkaar, in goede gezondheid, weer snel
mogen ontmoeten in onze kerk.
Blijf omzien naar elkaar.
Verkoop voormalige pastorie en loskoppelen entree
Bavokerk
Hierbij een update over de verkoop van de voormalige
pastorie en de werkzaamheden van de splitsing van de kerk
en de pastorie.
De pastorie stond sinds eind juni te koop, net als de
naastgelegen bouwkavel. Na de zomervakantie werd voor
de pastorie de koop gesloten. Inmiddels heeft de overdracht
bij de notaris de eerste week januari plaatsgevonden en de
kopers zijn heel voortvarend bezig om het geheel te
verbouwen naar moderne maatstaven. Wij wensen hen
succes met deze verbouwing.
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Het splitsen van de gezamenlijke entreeruimte aan de
kerkzijde en de pastorie is ook in volle gang. Bouwbedrijf
Rood heeft binnen een aantal aanpassingen uitgevoerd en
inmiddels zijn de nieuwe buitengevels bijna klaar. Binnen
zijn de schilder en de stukadoor al bezig. Installatiebedrijf
Witte heeft het leidingwerk voor elektra, gas en water zo
goed als klaar. Eerdaags zal het resterende dakgedeelte
worden verwijderd en is de splitsing een feit. Er zal dan nog
wel het nodige aan afwerking moeten plaatsvinden.
In het zonnetje
Vanuit de parochieraad is het een goede gewoonte om aan
het eind van het jaar een vrijwilliger of meerdere
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Dit gebeurt dan 's avonds in de Oudejaarsviering, waarin we
terugblikken op het afgelopen jaar.
In de Oudejaarsviering 2020 wilden wij drie mensen in het
zonnetje zetten, te weten de heren Ton Dol, Cees Rus en
Joost Spil.
Uren hebben zij, met veel enthousiasme, gewerkt aan de
automatisering van het uurwerk in de klokkentoren. De klok
wordt nu automatisch gesynchroniseerd met de
wereldtijdklok en ook het hijsen van de gewichten gaat
middels de elektromotoren.
Het belangrijkste uurwerk van Ursem kan tot in lengte van
dagen in bedrijf blijven, al moet af en toe wel de trap naar
boven genomen worden, want een beetje vet op de nippels
blijft nodig.
Door het vervelende corona virus ging de Oudejaarsviering
niet door, maar de mannen werden thuis verrast met een
presentje.
We kunnen u zeggen dat zij alle drie blij verrast waren.
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en
enthousiasme.
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De Parochieraad

Actie Kerkbalans 2021
‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’
Beste Parochianen,
Binnenkort ontvangt u weer de
jaarlijkse envelop met daarin het
verzoek om een bijdrage aan de
kerkbalans.
In verband met Corona wordt de envelop deze keer niet
opgehaald. Het is het eenvoudigste als u uw bijdrage dan
zelf overmaakt (voor zover u dat al niet doet).
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Uw bijdrage in contanten of per éénmalige machtiging is
natuurlijk nog steeds welkom.
Wilt u dit dan afgeven bij één van de bestuursleden?
Het belang van de kerkbalans is groot voor onze parochie.
Over 2020 was de opbrengst € 18.800,00. Dit was 37% van
de totale ontvangsten.
Uitgebreide informatie treft u aan in de envelop, die u deze
week ontvangt. We vertrouwen erop dat het met uw
medewerking weer gaat lukken.
Jack Blank, penningmeester

Stichting Vrienden van Bavo Ursem
Door de pandemie is het alweer een
hele tijd geleden dat er iets te melden
was over het wel en wee van de
Stichting Vrienden van Bavo Ursem.
Nu we het jaar 2020 achter ons
hebben gelaten en onderweg zijn
naar hopelijk een beter jaar 2021,
is het een goed moment om te
laten weten hoe de vlag erbij hangt.
In 2020 zijn alle activiteiten afgelast. Dat was niet alleen
voor ons als Vrienden een tegenvaller, maar ook voor de
artiesten, die het gebouw zouden gebruiken om een mooie
uitvoering van hun kunnen te geven.
Van de kindermusical in maart tot en met de uitvoering van
het Wogmeers Vocaal Ensemble en natuurlijk het
gebruikelijke concert van de slagwerkgroep Ursem.
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Wellicht, dat wanneer de ergste verschijnselen van de
pandemie zijn opgetrokken, we afspraken kunnen maken
over nieuwe uitvoeringen. Maar op dit moment is alles nog
in afwachting van betere tijden.
In het jaar 2020 zijn we geëindigd met een aantal van 153
vrienden. Een geweldig resultaat.
Voor 2021 stromen de aanmeldingen ondertussen binnen
en we hopen in februari de vriendenkaart 2021 te kunnen
rondsturen.
Voor het onderhoud van het kerkgebouw zijn er een paar
punten benoemd, die opgepakt gaan worden.
Er is binnenkort een gesprek met de parochieraad over de
begraafplaats. Hierbij zal er gekeken worden wat de
mogelijkheden zijn bij de invulling van onze mooie
begraafplaats, nu er steeds meer grafplaatsen vrij komen.
Wellicht dat wij in de volgende ‘Op weg’ hier meer over
kunnen melden.
Louis Schoutsen

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
Joop Deen- Meijer, 77 jaar
Onze moeder, is een moeder die je ieder kind toewenst. Een
echte mama, zij stond altijd voor ons klaar. Ze was altijd
belangstellend, positief vooruit kijkend en in het bezit van
een goede dosis humor.
Ze had niet alleen liefde voor ons maar ook voor de natuur
en dieren. De tuin werd altijd goed verzorgd, dat was echt
haar hobby. Ze was ook erg gehecht aan haar hondje.
Ze genoot van haar kleinkinderen, daar deed ze alles voor.
We konden altijd op haar rekenen, ze paste graag op. Ze
vond het gezin belangrijk. Ze hield van bepaalde tradities,
Sinterklaas, Kerst, kermis Ursem en iedere zomer een dagje
weg. Met als hoogtepunt; met het vliegtuig naar Legoland
in Denemarken, want ze wilde toch ook een keer vliegen.
Dat moest natuurlijk tot het einde geheim blijven voor de
kleinkinderen, ze genoot dan zo van die verbaasde koppies.
Ze was altijd geïnteresseerd, we belden dagelijks om de dag
en nieuwtjes door te spreken. Hoe het ging met de kinderen
op school of er al nieuwe cijfers waren, hoe het ging op het
werk? Dit deed ze tot het laatste moment.
2020 was voor onze moeder een zwaar jaar, aan het begin
van het jaar had ze maandelijks chemokuren voor de
chronische leukemie. Eind augustus brak ze spontaan haar
arm. Drie weken ziekenhuis volgde, de breuk bleek
ontstaan te zijn door een agressieve lymfeklier kanker. Een
revalidatieproces van twee maanden volgde in het
verpleeghuis in Lutjebroek. Begin november mocht ze naar
huis, maar op dat moment waren haar bloedwaardes niet
goed. Een weekend ziekenhuis volgde met verschillende
onderzoeken. Eenmaal thuis volgde de uitslag, ze had er nu
ook acute leukemie bij. Wij zagen haar elke dag een stukje
zwakker worden. Vanaf donderdag 10 december zijn wij
continu bij haar geweest om voor haar te zorgen en te
begeleiden in de laatste fase van haar leven. Haar lichaam
wilde niet meer, maar haar geest des te meer. Ze heeft
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gestreden tot het eind. Haar gevoel voor humor en
nuchterheid heeft haar ver gebracht. Ook tijdens de laatste
dagen was dat nog steeds aanwezig er was plaats voor een
grapje. Onze moeder is 77 jaar geworden en op 19
december 2020 overleden.
We zullen haar missen.

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
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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 email 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 zullen er geen vieringen zijn in de Rustenburcht
zijn.
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‘Open Huis’
Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 20
januari, waarin het besluit kwam maar één persoon per dag
thuis te ontvangen, heeft de parochieraad besloten om
voorlopig op donderdag geen open huis te houden.
Blijf omzien naar elkaar en we hopen snel weer ‘’open’’
te gaan.

Misintenties
Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een
e-mail te sturen aan: heiligebavoparochie@hetnet.nl


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
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aan de parochieraad!

En verder . . .
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een
toekomst. De wereld groeit als we delen.

2021
Dit jaar gaan we als regio ‘de Waterkant’ proberen om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Bake for Life.
De Stichting Bake for Life bestaat inmiddels ruim 20 jaar!
Op dit moment heeft Bake for Life vijf bakkerijen in
Oeganda en Kenia. Ook beschikken wij over een eigen
bakkersvakschool in Oeganda.
Voor onze ruim 140 werknemers en hun families maakt
Bake for Life het verschil met uitzicht op een betere
toekomst, met ruimte voor dromen die uitkomen.
Daarnaast hebben wij ruim 100 kleinere bakkerijtjes
volgens het microkrediet principe onder de naam: BISS
(Bake It Smart & Simple).
In de eerste BISS-fase leren de deelnemers bakken zonder
elektriciteit en stromend water. Kansarmen kunnen na een
korte opleiding direct aan de slag en een inkomen
genereren met het bakken van diverse producten met een
frituurpan.
In fase twee van ons microkredietprogramma leert men te
bakken met een hout gestookte oven.
Al 20 jaar bouwt Bake for Life bakkerijen in de Afrikaanse
landen Oeganda en Kenia. Gehandicapten, wezen,
kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door
omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten
verlaten werken hier en leren het bakkersvak.
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Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap geeft
deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen
ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud
voorzien.
Het Covid-19 virus heeft ook onze bakkerijen (en dus onze
medewerkers) getroffen door een zware Lock down.
Inmiddels draaien de bakkerijen weer, echter, het heeft
heel wat gevolgen gehad voor onze medewerkers.
Wij hebben onze medewerkers (deels) hun salaris kunnen
doorbetalen.
In Nederland hebben wij ook de gevolgen van Covid-19
ondervonden, aangezien veel sponsoracties niet door
konden gaan, waardoor er minder sponsorgeld
binnenkwam.
Alle parochies in regio ‘De Waterkant’ doen eraan mee, de
opbrengst vanuit de parochies wordt aangevuld met 50%
van de landelijke opbrengst.
De volgende keer vertellen we u nog iets meer over de
projecten.
Werkgroep de Vastenaktie
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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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