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Van de parochieraad
In de vorige ‘Op Weg’ schreven we dat de schoolvakanties
begonnen. We hopen dat iedereen, op zijn eigen manier,
van de vakantie genoten heeft.
Misschien bent u ver op reis geweest, dat kon met alle
benodigde inentingspapieren, of u heeft vakantie in eigen
land gehad. En laten we eerlijk wezen: wat is Nederland
mooi!
Zelden staan we er bij stil dat we onder de zeespiegel
wonen, wat toch heel bijzonder is. Vooral toeristen hoor je
dat vaak zeggen.
Wat we niet kunnen zeggen, is dat we in de parochie
hebben stilgezeten. We hebben geprobeerd om op de
donderdagochtenden zoveel mogelijk ‘open huis’ te houden
in deze vakantieperiode. Dat is gelukt en er is dankbaar
gebruik van gemaakt.
Iedere (nou ja, bijna iedere) donderdagochtend speelt Wil
Does op het grote orgel en Cees Appel op trompet. Een
genot om naar te luisteren.
Pastor Nico Knol heeft met Shareen van ‘De Rustenburcht’
contact gehad en ook daar gaan de vieringen weer
beginnen. Heel fijn voor de bewoners van ‘De Rustenburcht’
en andere omwonenden. De vieringen zijn wel op een
andere dag en tijd, daar zult u nog van op de hoogte
gesteld worden.
De koren hebben het repeteren, op verantwoorde wijze,
opgepakt. Het Bavokoor heeft zelfs al in de viering van 29
augustus gezongen. Knap hoor na één repetitie!
‘Eigen Wijs’ zingt op 5 september en de Bavokids zullen 12
september, presentatie van communicantjes, zingen.
We waren wat ongerust dat het aantal leden bij alle koren
terug gelopen zou zijn na deze lange periode van stilte,
maar dat valt gelukkig mee.
Vooral bij de Bavokids kunnen we versterking gebruiken en
we hebben daarvoor geflyerd op de school en ook op
Facebook zal aandacht hiervoor gevraagd worden.
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We hopen op nieuwe aanwas, want hoe leuk is het om met
elkaar te zingen, dus zegt het voort.
We blijven er alert op om afstand te houden, zowel bij de
koren als in de vieringen, en vragen u daar alstublieft
rekening mee te houden.
Dan komt 10 oktober, feestelijke viering 100-jarig bestaan
van de kerk, in zicht. Het plan was om met alle koren de
viering op te luisteren, maar dat gaat niet gebeuren omdat
het coronavirus nogal hardnekkig is en we moeten omzien
naar elkaar.
Sowieso gaan we er een mooie viering van maken met voor
iedereen gezellig een kopje koffie met wat lekkers na de
viering.
Ook wordt u dan in de gelegenheid gesteld de verbouwing
van de pastorie te bewonderen. Want wat is het mooi
geworden, met dank aan iedereen die zich hiervoor hebben
ingezet.
Dat ‘bewonderen’ zal wel in kleine groepjes gebeuren met
een doorloop vanuit de kerk door de nieuwe voordeur van
de pastorie naar buiten. De leden van de parochieraad
zullen dit in goede banen leiden.
En zo wandelen we de herfst in, de natuur laat het al zien.
September is de herfstmaand of fruitmaand. De negende
maand van het jaar in de gregoriaanse kalender. De naam
komt van het Latijnse woord septembris, dat zeven
betekent – september was de 7e maand van het jaar omdat
het Romeinse kalenderjaar tot 153 voor Christus op 1 maart
begon. Gewoon een leuk weetje.
Er zijn veel weerspreuken over september. We sluiten dit
stukje tekst af met deze spreuk:
“In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen”.
Dat het zo moge zijn.
de parochieraad
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Van het pastoresteam
100 jaar ‘onder dit dak’ …….
Het is 20 juli 1908 wanneer Paulus van Ammers en Marijtje
Koomen zich vestigen aan de Noorderbuurt
(nu Rustenburgerdijk) 64 te Rustenburg gemeente Ursem.
Op 11 februari 1910 krijgen zij hun eerste kind welke de
namen krijgt: Margaretha Maria en gedoopt wordt in de
Bavo kerk van Ursem. Zij zijn een van de weinige
Katholieken op het merendeel Protestantse Rustenburg.
Deze Paulus en Marijtje van Ammers – Koomen zijn mijn
overgrootouders, Margaretha Maria is mijn oma….
In het kader van het 100 jarig bestaan van de huidige
Bavokerk was ik in de boeken gedoken om te kijken hoe het
ook al weer zat met de verbinding van onze familie aan
deze parochie, zo wie zo nodigt een eeuwfeest uit om bezig
te zijn met de geschiedenis van zo’n markant gebouw en
met de mensen die deze kerk 100 jaar lang ‘gezicht’ hebben
gegeven.
Mijn oma is dus gedoopt in de ‘oude’ kerk welke nadat de
nieuwe kerk in gebruik was genomen voor heel veel
doeleinden gebruikt is. Het doopvont van die ‘oude’ kerk
was overgeplaatst in de nieuwe en ik ben mij bewust dat
het doopvont dat voorin de kerk staat en waarin nog steeds
kinderen worden gedoopt, ook het vont is waarin het water
over mijn oma’s hoofd vloeide.
100 jaar Bavokerk in Ursem… 100 jaar dat markante rode
pannendak dat je van heinde en verre ziet, 100 jaar een
huis waarin complete familiegeschiedenissen onderdak
hebben gevonden. Van doopsel tot uitvaarten, huwelijken….
noem maar op. Dit dak heeft heel veel mensen
bescherming geboden in uren van hun vreugde en hun
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verdriet. De banken in deze kerk – ook van Kropholler de
architect van deze kerk – hebben velen plaats gegeven,
hele generaties Ursemmers. Ze hebben vol gezeten toen de
zondagsheiliging nog een ‘must’ was en bij Hoogfeesten en
bijzondere gelegenheden. Nu zitten ze ook nog wel eens
vol, maar dan toch vooral bij een avondwake of uitvaart…..
tja en met Kerstmis !
Het kerkgebouw is niet langer alleen een huis waarin we
samen komen voor gebed en het ontvangen van de
sacramenten, het ontmoeten van Gods Rijk. Het is een
plaats geworden waarin we elkaar op velerlei wijzen
ontmoeten en waarin soms ook ‘het dorp’ samen komt. Een
huis van de gemeenschap een huis ván gemeenschap…. Ik
hoop dat deze dorpsgemeenschap het belang ervan inziet
om dit huis te blijven onderhouden, om er in samen te
komen, om als de klokken luiden naar de kerk te gaan en
gehoor te geven aan hun oproep om met elkaar te bidden
voor alles wat ons hart bezig houdt.
Als de zuster- en broederschap die Jezus Christus ons heeft
voorgeleefd hier het leven plezierig maakt, als Zijn Verhaal
hier kan worden doorverteld ook aan komende generaties
dan heeft dit prachtige huis bestaansrecht en blijft zij een
markant baken in de omgeving, maar ook een teken van
God onder de mensen…. Het is in uw handen of dat zo
blijft. Vele generaties voor ons hebben ervoor gezorgd dat
wij dit nu vandaag de dag nog in handen hebben – dat wij
nog ‘kerk’ kunnen zijn in Ursem…. deze, in meerdere
opzichten kostbare erfenis mogen wij beheren, daarvan
morgen wij de levende stenen zijn……
Gefeliciteerd met zo’n prachtig gebouw…. gefeliciteerd met
zo’n rijke geschiedenis.
Pastoor Nico Knol
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Wij gedenken
Wij gedenken Mieke Lengers – Van
Dijk
Mieke, geboren op 16 oktober 1946
in Haarlem is getrouwd met Rob. Ze
woonden in Ursem, waar ze samen 3
zonen Sjoerd, Tjebbo en Jorrit
kregen.
Mieke is altijd werkzaam geweest in
het onderwijs en heeft daar altijd met veel plezier op terug
gekeken. Zeker bij haar school in De Goorn, wat haar keer
op keer weer de glimlach op haar gezicht toverde.
De leerlingen die ze overal trof of tegen kwam, was voor
haar de kers op de taart.
Zeer creatief in haar vak textiele werkvormen, maar ook in
het kantklossen, waaraan dan ook vele uurtjes gespendeerd
werden.
Ze was actief in de tafeltennis, volleybal, carnaval, woelige
nootje en daar waar Rob was had ze ook haar inbreng en
taken. Ze heeft veel betekend voor de dorpsgemeenschap.
Naast dit alles was ze ook zeer gesteld op ons, haar
kinderen en kleinkinderen, waar ze dan ook altijd trots over
vertelde.
Ze verhuisde na het overlijden van Rob, van Gabriëlstraat
nummer 48 naar nummer 13, waar ze jammer genoeg te
kort van heeft mogen genieten. Ze noemde het haar
paleisje, wat ze altijd had gewenst en waar ze wilde blijven.
Na jaren reizen met de camper samen met Rob, de zorg
voor Rob, kreeg ze naast Parkinson ook de diagnose ALS.
Dit was nu niet bepaald een goede combi. Na een periode
van mooie herinneringen was het ook een tijd van afscheid
nemen.
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Dit deed Mieke op haar manier. Ze schreef zelf in de laatste
dagen haar eigen levensverhaal waarin ze ook afscheid
nam.
Op 30 juni 2021 heeft Mieke na een intensieve ziekte
periode euthanasie mogen ontvangen en is in het bijzijn van
haar naasten rustig ingeslapen. Mieke heeft ondanks de
corona een waardig en mooi afscheid gehad. In de
afscheidsviering zijn haar eigen laatste woorden, haar
levensverhaal, door haar zus Luus voorgelezen. Onze lieve,
sterke mam en oma heeft nu rust.
Bezige handen en een sterke wil, na een bewogen leven
staan ze nu stil.
Ko Vendel 04-06-1947 - 27-07-2021
“Hoe gaan we naar boven Ko?”, vroeg Ted op de avond van
haar verjaardag op 21 juli. “Polonaise.”, was het antwoord.
Kenmerkend voor Ko, die zoveel van het carnavalsfeest
hield. Tot het eind in de polonaise.
Een bekende Ursemmer, die bij vele verenigingen in het
dorp wel een periode meegelopen heeft. Bekend als Prins
Klumbumbus en heeft binnen de Carnavalsvereniging
praktisch iedere functie doorlopen. Het polonaise lopen wist
hij bijna tot ware kunst te verheffen.
Dol op een feestje en ook super
creatief met woord en pen bij het
maken van vele sketches voor
vele jubilea in en buiten Ursem.
Presentator van evenementen,
ceremoniemeester op vele
feesten, jurylid, beller bij de
bridgeclub.
Steeds met als doel de
feestvreugde en de sfeer te
verhogen.
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Ko werd geboren aan de Noorddijk en was de jongste zoon
van Herman en Leentje Vendel. Het gezin bestond uit 12
kinderen.
Hier refereerde hij steeds aan als hij optrad als West-Fries
conferencier Klaas Kloosterboer, de hele rits Vendels
opgenoemd, steevast afsluitend met “en kleine Kootje”.
Getrouwd in 1972 met zijn Tedje en na het verlies van hun
te vroeg geboren tweeling in 1973, kregen zij twee zoons,
twee schoondochters en 5 kleinkinderen.
In het dagelijks leven was Ko kabelmonteur en heeft in die
functie vele plekken in Noord-Holland verlicht. Na zijn
pensioen in 2008 wilde hij bezig blijven en maakte hij nog
vele meters als chauffeur van brood en was hij “beste”
kracht bij zoon Rick.
Een grote liefde van Ko was de drafsport, waar hij de
laatste jaren vaak te vinden was. De sport in het algemeen,
en de drafsport in het bijzonder hebben Ko tot de laatste
dag begeleid. Op 27 juli overleed Ko Vendel, man van Ted,
vader, schoonvader, verhalen vertellende opa waarvan
altijd alles mocht. Na bijna twee jaar ziek zijn, waarin zijn
doorzettingsvermogen en kracht om nog zo lang mogelijk
bij zijn gezin te zijn naar boven kwam. Zijn kinderen en
kleinkinderen gingen voor alles en iedereen. Daarvoor deed
hij het. “Als ik alleen was, had ik de brui er allang
aangegeven.”
Ko bleef zolang mogelijk werken aan hun stekkie, het huis
en de tuin, op die mooie plek in de Ruytersstraat.
Tevreden met wat hij had was zijn motto dan ook: “Geluk
heeft geen groot huis nodig om in te wonen.”
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 12 september
10.00 uur
A. van Straaten
Bavokids
Presentatie Eerste Communicantjes
zondag 19 september
10.00 uur
Alvaro Rodiguez Luque
zondag 26 september
10.00 uur
Parochianen
zondag 3 oktober
13.00 uur N. Knol
Eerste Heilige Communie
vrijdag 8 oktober
19.00 uur N. Knol – Vormheer
Vormselviering

Bavokoor
‘Eigen Wijs’
Bavokids

‘Eigen Wijs’

zondag 10 oktober
10.00 uur
N. Knol
100-jarig bestaan Bavokerk

Viering door de week
LET OP! Wijziging!
Om de week op donderdag middag om 15.00 uur is er een
viering in ‘De Rustenburcht’.
Dit zal zijn in de even weken van 2021,
en is gestart op 9 september, week nr 36
Deze viering is voor iedereen toegankelijk!
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‘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!
Ook is er altijd tijd voor koffie of thee.
Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

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

Handig om te weten
12 september

10.00 uur

3 oktober
8 oktober
10 oktober

13.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Presentatie
Eerste Communicantjes
Eerste Heilige Communie
Vormselviering
100- jarig bestaat Bavo kerk.

De Gerardus en Maria kalender 2022
De kalenders zijn ook dit jaar achter in de kerk te koop.
De Mariakalender kost € 12.De Gerardus kalender is te koop voor € 10,50.
U kunt de kalender ook kopen bij Karin Bierman, Reigerlaan
55, telefoon: 072-5022438
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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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Eerste Communie
De tijd heeft even stil gestaan, ook voor de voorbereiding
van de Eerste Communie.
Maar gelukkig mogen we weer.
We zijn op zaterdag 28 augustus gestart met de eerste
werkmiddag en hopen op zondag 3 oktober de Eerste
Heilige Communie te mogen vieren.
Er doen 14 kinderen, uit de parochies van Ursem, De Goorn
en Spierdijk/Zuidermeer mee. Waarbij de werkmiddagen
afwisselend in de Goorn of in Ursem zijn.
De groep is gesplitst voor de presentatieviering en de
viering van de 1e H. Communie, waarbij 6 kinderen in
Ursem vieren.
Groetjes Annemarie en Carla
Werkgroep EHC
Oproep
We zijn opzoek naar opvolging voor de werkgroep Eerste
Heilige Communie.
Vanuit Ursem wordt samengewerkt in een werkgroep met
de parochies De Goorn en Spierdijk/Zuidermeer. We worden
begeleid door pastoor Nico en pastor Anne-Marie.
Als werkgroep lid organiseer je de aanmelding van
Communicanten, de ouderavond en de werkmiddagen. Ook
bereid je, samen met de voorganger, de viering voor die bij
de Communie horen.
Dankzij de samenwerking kunnen de taken verdeeld
worden.
Willen we ervoor blijven zorgen dat het vieren van de
Eerste Heilige Communie ook in Ursem plaats blijft vinden,
dan is er vernieuwing vanuit de parochie nodig.
Na 8 jaar de werkgroep gedraaid te hebben, is nieuw bloed
van harte welkom.
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We willen graag het stokje overdragen aan jonge ouders,
waarbij we een periode samen optrekken, voor een
vloeiende overdracht.
Voor informatie of aanmeldingen,
Annemarie Leeuw – 06-57003935
Carla Schaap – 06-20353433
Vormsel
Zoals u heeft kunnen lezen, staat de vormselviering gepland
op 8 oktober om 19.00 uur in onze Bavokerk.
Vanuit de regio zullen 15 vormelingen die avond het Heilig
vormsel van Pastor Nico ontvangen.
Zowel voor als na de vakantie zijn ze enthousiast aan de
werkavonden begonnen, en kijken allemaal uit naar de
vormsel viering.

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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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

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.
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En verder . . .
Vind je het leuk om te zingen?
Houd je van gezelligheid?
Zit je in groep 4 of hoger?
Kom dan zingen bij ‘De Bavokids’
‘De Bavokids’ is een kinderkoor dat hele leuke, vaak
swingende liedjes zingt.
Onder leiding van onze super enthousiaste dirigente Lianne
zingen we iedere vrijdag van 17.30 uur tot 18.15 uur.
We zingen regelmatig tijdens vieringen in de kerk, met het
kerstspel en soms treden we ook ergens anders op of doen
we mee aan een korenfestival.
Voor de contributie hoef je het niet te laten, voor slechts
€ 10,00 kan je het hele jaar lekker zingen én gaan we ook
nog een gezellig dagje uit!
Wil je het eens komen proberen? We repeteren (in de kerk).
Kom gerust kijken of misschien zelfs al meedoen.
p.s. Je hoeft geen katholieke achtergrond te hebben

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 parochie.
Ruth, de familiemusical
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Ruth, de KISI familiemusical, gaat na één jaar coronauitstel in september 2021 in première.
Het prachtige Bijbelverhaal dat ook wel de ‘parel van het
Oude Testament’ wordt genoemd, zal op 19 september in
’s-Hertogenbosch in première gaan en daarna onder andere
op 25 september in ons bisdom in Aalsmeerderbrug worden
opgevoerd.
Ruth is een sprankelend verhaal over een jonge vrouw die
alle grenzen overwint en een nieuwe start aandurft.
Wanneer alles in Ruths leven verloren lijkt, komt zij voor
een lastige keuze te staan en besluit ze met haar
schoonmoeder Naomi mee naar het voor haar vreemde
Bethlehem te gaan. Ze voelde al langer een diep verlangen
naar de God en het volk van Naomi. Daar, in een onbekend
land, moet ze voor zichzelf en haar schoonmoeder een
nieuw leven op zien te bouwen, wat lastig blijkt te zijn.
Maar wanneer Ruth Boaz ontmoet, gloort er nieuwe hoop.
Deze musical is uitermate geschikt voor gezinnen of als
missionair project voor een parochie. De musical wordt
technisch ondersteund vanuit KISI waardoor deze grote
productie in Nederland mogelijk is.
Meer informatie en tickets op: www.ruth-musical.org
of bel of mail naar

06 - 414 82 108 info@kisi.nl

Oecumene Taizé-viering
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Zondag 10 oktober 2021 in de in O. L. vrouw
Geboortekerk, Hornplein 1 te Schermerhorn, aanvang 19.30
uur.
De Taizé-vieringen onderscheiden zich van andere vieringen
door eenvoud, gemakkelijk mee te zingen korte liederen die
verschillende malen herhaald worden, passende teksten,
korte meditaties, gebeden, stilte, een lichtceremonie en
een passend aandacht centrum. Deze vieringen worden al
meer dan tien jaar gehouden onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Kerken Schermer e.o.
‘Dromen’
Dit is het thema van de Taizé-viering op 10 oktober
waarover de Taizé werkgroep werd geïnspireerd.
‘Dromen’: Zij die hun dromen waarmaken, zijn diegene die
erin geloven - Dromen waarheid maken, en angsten
overwinnen. Hebben een ding met elkaar gemeen, je moet
eraan beginnen – Volg je hart, maak je dromen waar,
geloof in jezelf. Je kunt het, echt waar!
Zet deze datum alvast in uw agenda of op de kalender,
want een Taizé-viering is de moeite waard en een moment
van rust in deze toch al hectische tijd!
 Deze viering staat onder muzikale leiding van
harpiste Caitlyn Immerzeel.
Zij speelt voor ons voor, tijdens en na de Taizéviering sfeervolle harpmuziek.

Taizé is een klein plaatsje in Bourgondië, Frankrijk. Sinds
1940 is daar een oecumenische gemeenschap ontstaan
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waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren
bijeenkomen.
Licht speelt tijdens deze viering een belangrijke rol en deze
avond zijn we dan ook in de gelegenheid een kaarsje te
ontsteken maar ook een gebed /voorbede uit te spreken
voor een naaste of voor ons zelf. U kunt zich hier thuis al op
voorbereiden.
We zijn een klein uurtje bij elkaar in een sfeervolle kerk en
daarna is er gelegenheid na te praten met een kop koffie of
thee.
U bent van harte welkom bij deze viering.
Wij zien u graag!
Vriendelijke groet van de Taizé-werkgroep

Parochieraad H. Bavo
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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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