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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 26 april 2021
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Van de parochieraad

Sinds maart worden er in de weekenden weer vieringen 
gehouden in onze kerk en daar wordt dankbaar gebruik van
gemaakt. We zijn nog steeds gebonden aan 30 bezoekers, u
moet zich dan ook aanmelden. Dat vindt u misschien 
vervelend, maar het kan echt niet anders. Laat het 
alstublieft geen belemmering voor u zijn.
Aanstaande zondag is het Palmpasen. Bent u niet in de 
gelegenheid te komen en u wilt wel een palmtakje, dan 
kunt u dit donderdagochtend in ‘De Overkant’,  komen 
halen.
Zo bereiden wij ons voor op Pasen, feest van het Licht.
Er zijn vieringen op Goede Vrijdag, Paaszaterdag en 
Eerste Paasdag.
Denkt u er wel aan om u bijtijds aan te melden, dat 
voorkomt teleurstellingen.
U dient zich aan te melden bij Inge Vreeswijk, 
tel. 072-5022152.

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

Maria Margaretha Geertruida Simões - Houniet , 
Riet, 84 jaar

Onze moeder is in 1936 in Haarlem 
geboren. 
Zij was het achtste kind van een 
katholiek gezin met twaalf kinderen. Zij
woonden op steenworp afstand van de 
Bavo Kathedraal, een kerk die zij in 
haar jeugd regelmatig bezocht. 
In 1963 is zij met onze vader Mando 
Simões getrouwd. 
Jack en Trudy zijn in Haarlem geboren 

en in 1967 zijn ze naar Ursem verhuisd. Onze vader ging bij
de melkfabriek ‘De Prinses’ werken en zij kwamen te wonen
in de Tulpstraat. Hier zijn Marcel en Peter geboren. 
Voor onze moeder was de overgang van de stad naar een 
klein dorp best wel wennen. Zeker in de jaren 60. In onze 
jonge jaren gingen wij dan ook regelmatig op familiebezoek
in Haarlem. Na verloop van tijd ging het wonen in Ursem 
steeds beter bevallen. Uiteindelijk hebben zij bijna 50 jaar 
in de Tulpstraat gewoond. In 2016 is onze vader overleden. 
Omdat moeder door haar dementie niet meer zelfstandig 
kon wonen, is zij in september 2016 in ‘De Rustenburcht’ 
gaan wonen. Hier heeft zij bijna vier en een half jaar 
gewoond. Op 24 januari is zij op 84-jarige leeftijd 
overleden. Zij was net als bijna alle andere bewoners 
besmet met het coronavirus. 
Gelukkig is zij nu weer samen met haar man Mando.

Onze moeder was een zorgzame en lieve vrouw, die zich 
altijd bescheiden opstelde. Zij genoot van haar kinderen en 
kleinkinderen. Ook genoot zij van de aanwezigheid  van 
haar honden. Wij konden altijd bij haar binnen lopen, zij 
stond altijd voor ons klaar. 
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Zij kwam graag op het voetbalveld bij Dynamo waar haar 
kinderen en kleinkinderen handbalden en voetbalden. Zij 
beleefde ook veel plezier aan de weekendjes weg met het 
hele gezin. Het samenzijn en de onderlinge gezelligheid was
voor haar het belangrijkste. Wij zullen onze lieve (schoon) 
moeder en (over)oma gaan missen. 

Jack en Jolanda, Trudy en Bertus, Marcel en Ingrid, Peter en
Patricia, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Trees van Diepen-Dudink, 94 jaar

Onze moeder is geboren op 14 april 1926 
in Heerhugowaard als oudste van een 
gezin van vijf kinderen, drie broers en 
een zus.
Vanwege de armoede verhuisde het gezin
naar een molen zonder wieken op 
Rustenburg. Zij ging naar de lagere 
school in Ursem waar ze in dezelfde klas 
zat als Jan van Diepen.
Vele jaren later trouwden zij met elkaar 

en kregen twee dochters, Ria en Henriëtte, waar zij trots op
waren.
Zij was een zorgzame, lieve, blije, dankbare moeder, met 
rooie wangen. Altijd belangstellend en kon goed luisteren.
Zij hield zich meestal op de achtergrond, maar had kennis 
van veel zaken. Zij had veel talenten waar zij bescheiden 
onder bleef, soms te bescheiden.

Zij was een sociaal bewogen vrouw. 
Collecteerde voor goede doelen, verkocht missiekalenders, 
schilderde kaarsen om te verkopen en was actief lid van de 
Missionaire Werkgroep in Ursem.
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Zij had veel hobby’s en kon zich goed vermaken.
Zij hield van fietsen en uitjes. Samen met Henriëtte heeft 
zij Ria opgezocht in Kameroen, die daar vrijwilligerswerk 
deed. Een hele belevenis!
In mei 2016, toen Jan al in ‘Zuyder Waert’, woonde, zijn we
met z’n vieren als gezin naar Lourdes geweest. Weer samen
bij elkaar en een geweldige ervaring.
Op 93-jarige leeftijd is Trees met Ria naar Lourdes geweest 
met de parochie van Ursem, wat heeft zij genoten.
De opname van Jan in ‘Zuyder Waert’ gaf een grote 
verandering. Zij ging vaak naar hem toe. Jan overleed in 
juni 2018.
Zij kreeg een mooi stekkie op de Noorddijkerweg, dichtbij 
‘De Rustenburcht’, waar zij ging eten en meedeed aan veel 
activiteiten.
Half januari dit jaar is zij gevallen. 
Zij klaagde nooit en wij wisten niet goed wat er aan de 
hand was. Uiteindelijk was het ernstiger dan wij dachten.
De avond voor haar overlijden heeft zij de ziekenzalving 
van pastor Nico gekregen. Zij had een sterk geloof en 
vertrouwen in God. Na de ziekenzalving bedankte zij God 
voor haar mooie leven en sloot zij haar ogen. 
De volgende dag, 12 februari, is zij rustig ingeslapen.
De mooie herinneringen bewaren wij in ons hart.
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Til van de Nes – van der Bijl, 91 jaar
Onze moeder was een moeder voor velen. In de eerste 
jaren van haar leven voor haar broertjes en zusjes, 
vervolgens voor mij en mijn gezin en later ook voor 
anderen door haar betrokkenheid in ‘De Rustenburcht’. Zij 
kon als geen ander genieten van de kleine dingen: een 
mooi optreden in het verzorgingstehuis, de feestdagen met 
ons gezin en uitstapjes met de kleinkinderen waren zeer 
favoriet en daar kon zij nog dagen van nagenieten. 
Sinterklaas was ieder jaar hét feestje van het jaar. Dan ging
zij samen met één van de kleinkinderen inkopen doen en 
dat was al een feestje op zich. Eerst koffie met gebak, 
daarna uitgebreid lunchen en oh ja, er moesten ook nog 
cadeautjes gekocht worden. Op de dag zelf kon ze zo van 
haar hele gezin samen genieten en genoot zij het 
allermeest. 
Mijn moeder was ook altijd erg betrokken en geïnteresseerd
in het wel en wee van andere mensen en had voor iedereen
een luisterend oor. Zo zorgde ze ervoor dat iedereen zich in
‘De Rustenburcht’ thuis kon voelen en was zij ook actief 
aanwezig bij spelletjesmiddagen en sjoelavonden. Maar 
moest er geknutseld worden, dan zag je mijn moeder niet.

Mijn vader en moeder waren samen een sterk team. Mijn 
moeder steunde mijn vader door dik en dun en was een 
drijvende kracht voor het bedrijf. Nadat wij het stokje 
overnamen, keken mijn ouders vanaf de zijlijn toe en 
genoten zichtbaar samen van het leven. Zij genoten van de 
kleine dingen om hen heen: vele fietstochten, 
familiebezoekjes en later oppassen op de kleinkinderen. 
Toen mijn vader ziek werd, bleef mijn moeder de zorg voor 
hem dragen en later bezocht zij pap vaak in ‘Zuyder 
Waert’.  
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Na het gemis van pap bleef mam altijd de mooie dingen van
het leven zien; altijd positief, blij en met een goed humeur 
ging je verder. Als iemand ergens mee zat kon je je ei bij 
mam kwijt. Mam wist precies wat zij moest zeggen en wat 
je nodig had. Met haar nuchtere blik en wijze levenslessen 
kon mam je met beide benen op de grond zetten en ging je 
met een goed gevoel naar huis. 
Wij hebben heel veel mooie herinneringen gemaakt samen 
maar hadden er graag nog een paar aan toegevoegd.

Mam, bedankt voor wie je was en voor alles wat jij voor 
pap, mij en mijn gezin hebt gedaan.
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

Palmpasen
zondag 28 maart 10.00 uur Parochianen

Pasen
vrijdag 2 april 19.00 uur Parochianen

Goede vrijdag

Pasen
zaterdag 3 april 19.00 uur N. Knol

Paaswake

zondag 4 april 10.00 uur H. Nieuwkamp
Eerste Paasdag

zondag 11 april 10.00 uur N. Knol

zondag 18 april 10.00 uur    A. van Straaten 

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

Aan alle ouders van kinderen uit groep acht, 

Beste ouders, 
Wanneer uw kind is begonnen aan groep acht van de
basisschool  komt  naast  de  keuze  maken  voor  de
school van volgend jaar wellicht ook de keuze of uw
kind zich laat Vormen? 
Voor de één is  het vanzelfsprekend, voor de ander een
wikken  en  wegen  wat  te  doen.  In  deze  tijd  waar  alles
flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de
kerk daar soms niet meer tussen te passen. Maar vooral
als  beginnend  puber,  kan  het  geloof  hen  helpen  hen
staande te houden in een veeleisende wereld, waar van
alles met hen en hun omgeving gebeurt…. 
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen wij hier 
onder meer op in te spelen. Wij werken als 
Vormselwerkgroep met het Vormselproject: ‘In vuur en 
vlam’. Een eigentijds en modern project vol actie en met 
een werkboek dat de kinderen zeker zal aanspreken. 
Kinderen uit groep 8 van de Overhaal, Jozef-, Grosthuizer-, 
Geert Holleschool, Sint Bernadette en Jozef en Maria 
school,Ursem ,Bavo en Langereis school(of een andere 
school voor (speciaal)basisonderwijs, kunnen worden 
gevormd mits zij de hele voorbereiding hebben meegedaan.
Daarnaast rekenen we op de hulp van u als ouders. 
Op dit moment weten wij nog niet wanneer de 
voorbereidingen en het Vormen plaats gaat vinden, 
maar wij willen wel alvast een indicatie op hoeveel 
kinderen wij kunnen rekenen. 
Wij zullen zodra de maatregelen het toelaten direct gaan 
opstarten. 

Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren 09-04-
2021 bij één van de werkgroep leden of in de 
brievenbus van de kerk. 
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Met vriendelijke groet, 
Voorbereidingsgroep Vormen, 
Patricia Bakker, Miriam Booi, Carolien Timmer, 
Jacqueline van Kampen en Danielle Kunst

Aanmeldingsformulier 
Ja,  ik  wil  graag  meedoen  met  de  voorbereiding  op  het
Vormsel. 
Mijn/onze  zoon/dochter  doet  mee  met  de
voorbereidingen,  zodra  dit  weer  mogelijk  is.  De
kosten bedragen € 20,00 ,welke wij zullen betalen
op het moment van starten. 
Voornamen:………………………………………………………………………… 
Roepnaam:………………………………………………………………………….
Achternaam:……………………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………….
Telefoon:…………………………………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………………………………….
Datum van de doop:………………………………………………………….
In de parochie:………………………………………………………………….
Te:………………………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………..

Ik ga wel/niet akkoord als andere vormelingen mijn mail
adres krijgen. 
Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond, deze
zullen niet op social media worden verspreid. 

Graag uiterlijk inleveren 09-04-2021 
Bij een van de werkgroep leden of in de brievenbus van
de kerk in Ursem. 
Of mailen naar Vormseldegoorn@hotmail.com
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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

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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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

Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL  Ursem
Tel.: 072-5022419

Lid:
Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN  Ursem
Tel.: 072-5022152
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