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Van de parochieraad
De kortere dagen zijn een paar weken gaande en de klok is
op wintertijd gezet. Dit betekent langere donkere avonden
en de eerste lichtjesversieringen aan huizen of in tuinen zijn
gespot. Het eerste lichtjesfeest, Sint Maarten, is inmiddels
achter de rug, nu kondigt de adventsperiode zich aan.
We hebben een mooie viering van 100 jaar ‘Bavokerk’gebouw achter de rug, zeer goed bezocht en van harte met
een hapje en een drankje toe. Ook de Allerzielen viering
bracht velen op de been en was ook zeer goed voorbereid
door de avondwakegroep. De mooie opstelling van de foto’s
van onze dierbaren en de uitbeelding van “stappen in het
zand” waren zeer goed vorm gegeven.
Maar nu de advent, wat “de komende” betekent. Dit hoeft
geen verdere uitleg met de Kerst, als misschien wel het
hoogtepunt van het hele jaar, in aantocht. Een periode van
uitzien naar …. . Misschien niet enkel uitzien naar die Ene
maar ook uitzien naar elkaar. Want we zullen het nodig
hebben, zeker nu met de nieuwe maatregelen die 6
november van kracht zijn geworden. Het is niet uit te
sluiten dat er nog meer volgen. Niet iedereen is gelijkgezind
en even goed in staat om er mee om te kunnen gaan.
Laten we proberen samen
uit te zien naar en geen
mensen uitsluiten, want
op die manier komen we
goed door de langere
donkere avonden heen en
komen we vanzelf weer in
het licht.
Pastor Nico in de viering
100 jaar Bavokerk
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Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Geachte Parochianen,
Tot en met oktober heeft u met zijn allen € 18.000,00
bijeengebracht.
Bijna het bedrag van 2020 van € 18.800,00.
Namens de kerk, bedankt voor uw bijdragen.
Uw giften zijn van groot belang voor het voortbestaan van
de parochie.
Wilt u nog iets storten, of bent u het vergeten, dan kan dat
dit jaar nog. Het IBAN nummer van onze parochie vindt u
op pagina 2 in dit blad.
In januari starten we weer met de kerkbalans 2022.
Mogen we weer op u rekenen?
de parochieraad
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem
In de vorige uitgave van de ‘Op weg’
hebben wij melding gemaakt van
de vriendenavond op 15 januari 2022.
De afgelopen weken gaat de ontwikkeling
van het covid-virus niet de goede kant
op en worden alle te organiseren
activiteiten weer onzeker.
We hopen de moed erin te houden
en gaan ons toch voorbereiden op
een hopelijk beter jaar qua activiteiten, want dit gebouw
biedt Ursem dé mogelijkheid voor samenkomst van de
gemeenschap.
De Bavokerk moet behouden blijven is de doelstelling van
de stichting. Hiervoor wil zij bijdragen in de
onderhoudskosten.
Het zit echter zwaar tegen qua bijdragen aan de financiën
van de stichting.
De kerkenveiling zit nog steeds in de wachtkamer, ook
bijdragen vanuit vieringen zijn beduidend minder en ook de
activiteiten kunnen geen doorgang vinden.
Heel jammer allemaal, maar we hopen dat het jaar 2022
toch verbetering gaat brengen.
Louis Schoutsen
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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!
De tuinkabouters
Als u dit leest is de groep tuinkabouters, welke bestaat uit
een groep van elf mannen, in winterslaap gegaan. Dus een
goed moment om even informatie te geven over hun
activiteiten en de begraafplaats.
In de periode maart tot en met oktober komen wij op de
maandagmiddag om de veertien dagen bij elkaar om de
begraafplaats en de tuin van de kerk te onderhouden.
Wij komen normaliter niet aan de grafplaatsen zelf, omdat
het onderhoud gedaan moet worden door de familie of
onderhoudsplichtige.
Rondom de begraafplaats staat een behoorlijke groensingel
met als belangrijkste onderdeel de haag van coniferen, die
met regelmaat geknipt en geschoren moet worden. Een
hele klus, waarbij steeds rekening gehouden moet worden
met de grafplaatsen en alles weer netjes achter gelaten
moet worden. Over de hele begraafplaats, met
uitzondering van de bezette grafplaatsen zelf, wordt het
onkruid geschoffeld en wanneer planten bij een grafplaats
woekeren, dan wordt dit door hen bijgewerkt.
De paden worden geharkt en zo af en toe van een nieuwe
laag schelpen voorzien. Het gras wordt gemaaid en de tuin
rondom de kerk wordt bijgehouden.
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Zo af en toe worden graven, die verzakken opgekrikt en
weer op hoogte worden gebracht in lijn met de andere
graven. Alleen wanneer dit zonder verwachte schade door
ons kan worden gedaan, anders wordt dit gedaan worden
door de leverancier van het grafmonument.
Toekomst onderhoud begraafplaats
Omdat het aantal bezette grafplaatsen minder wordt
(binnenkort zullen er ruim 20 plaatsen geruimd gaan
worden) gaan we in overleg met het parochiebestuur
bepalen hoe we de open gevallen plekken gaan invullen met
planten. Ook moet er een nieuwe plaats worden gevonden
voor het verzamelgraf omdat de huidige ruimte vol raakt.
Een bijzonder woord van dank aan Mannes Groot, de man
die al zestien jaar deel uitmaakt van de groep en waarop
altijd een beroep kon worden gedaan. Mannes was de man,
die zorgde voor een keurig uitziende heining. Daarnaast
was hij altijd bereid om een extra klusje te klaren. Een
vrijwilliger waar je op kon bouwen.
Mannes is op dit moment heel ziek en wij wensen hem heel
veel sterkte.
Namens de groep Louis Schoutsen

Eerste Communie
Feestelijke viering Eerste Communie
Op zondag 3 oktober was het eindelijk zo ver.
Na lang uitstellen zijn we na de zomervakantie begonnen
met de voorbereiding van de Eerste Communie. Op volle
snelheid, met iedere zaterdagmiddag een werkmiddag zijn
de kinderen voorbereid op het grote feest. De ene zaterdag
in De Goorn en de andere dan weer in Ursem, zodat de
kinderen beide kerken leerden kennen.
Op 3 oktober deed een deel van de kinderen ’s ochtends
hun Eerste Communie in De Goorn en om 13.00 uur begon
de viering in Ursem.
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De slingers die de kinderen op een van de werkmiddagen
hadden gemaakt konden zo bij allebei de vieringen de kerk
versieren. Aangezien pastor Nico en pastor Anne-Marie in
beide vieringen voorgingen konden zij de slingers mooi
meenemen.
In Ursem hadden we zes communicantjes, vijf uit Ursem en
een uit Zuidermeer.
Het was een mooie, feestelijke viering met gelukkig weer
muzikale ondersteuning van de Bavokids. De kinderen
kwamen aan het begin van de viering trots de kerk inlopen
met hun mooi opgemaakte doopkaars. Altijd een feestelijk
gezicht.
Daarna een plekje bij de ouders en af en toe op het altaar
komen om voor te lezen of te helpen tafel dekken. En aan
het einde natuurlijk nog met z’n allen op de foto.
We hopen alle kinderen nog vaak in de kerk terug te zien.
Werkgroep Eerste Communie
Annemarie en Carla
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Wereldlichtjesdag 2021
Dit jaar is op zondag 12 december 2021 Wereldlichtjesdag.
We herdenken overleden kinderen van alle leeftijden tijdens
Wereldlichtjesdag.
Rond 19.00 uur worden de kaarsen aangestoken zodat
wereldwijd een golf van licht ontstaat. Door een lichtje aan
te steken voor je overleden kind zet je jouw kind in het
licht. Omdat we dit met elkaar doen, ontstaat een groter
licht waarmee de donkerte, die dit verlies met zich
meebrengt, heel even verdwijnt.
Steeds meer mensen weten ons te vinden. Daarom zullen
op drie locaties ritueelbegeleiders deze herdenking
professioneel begeleiden. Met mooie woorden, rituelen en
muziek bieden zij troost en bemoediging in het herdenken
van de overleden kinderen.




Spanbroek, ’t Kerkhuys (Mia Koelemeijer, Yvonne
Heddes, Marjon van Baar) – yvonne@yris-ursem.nl
Zwaag, Dorpskerk Zwaag (Karin van ’t Klooster) –
karin@mijnceremonie.nl
Andijk, Sterappel 14 (Daphne Scholtens) –
info@daphnescholtens.nl

Opgave is mogelijk via het mailadres dat staat aangegeven
bij jouw gewenste locatie.
De herdenking in Spanbroek kunt u ook via de livestream
volgen, maar wij hopen dat we u ook persoonlijk kunnen
ontmoeten. Dit hangt af de dan geldende maatregelen.
Programma:
18.00 uur inloop
18.30 uur aanvang
19.00 uur herdenking
Aansluitend gelegenheid tot napraten
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 14 november

Geen viering

zondag 21 november
10.00 uur
B. Glorie

Bavokids

zondag 28 november
10.00 uur
H. Nieuwkamp

‘Eigen Wijs’

zondag 5 december
10.00 uur
Alvaro Rodiguez Luque Bavokoor
zondag 12 december
10.00 uur
Parochianen

‘Eigen Wijs’

zondag 19 december
14.00 uur Doorloop kerstspel Bavokids

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
Om de week op donderdag om 15.00 uur is er een viering in
‘De Rustenburcht’. Dit zal zijn in de even weken van 2021.
Deze viering is alleen voor bewoners van
‘De Rustenburcht’.

‘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.

Handig om te weten
19 december

14.00 uur Kerstspel

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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Bericht van de M.O.V.
Adventsactie
Adventstijd, de vier weken tijd waarin wij ons gereed
maken voor Kerstmis, tijd voor bezinning, tijd om te denken
aan die ander, dichtbij en ver weg.
Adventsactie 2021: Gezonde start voor moeder en kind.
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar
de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in
het teken van goede en bereikbare zorg voor moeder en
kind rondom de zwangerschap. Omdat helpen helpt!
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en
jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot
het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal
sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van
1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare
groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn, zijn we er
nog niet. We weten nog niet wat de coronacrisis wereldwijd
voor invloed heeft op de cijfers, maar los daarvan halen
jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde
verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of
diarree. Ook overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een
moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die
door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden
kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan
bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg
krijgen van professionele verloskundigen, hebben volgens
de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans
om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een
vroeggeboorte.
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Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! –
blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal
sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen,
hebben
wereldwijd
miljoenen
vrouwen
nog
altijd
onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot
een kliniek te groot of kunnen vrouwen de reiskosten niet
betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de
traditionele vroedvrouwen en vermijden begeleiding door
modern opgeleide verloskundigen.
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op
goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen
we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande
moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador
steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze
goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen
we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor
wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen
we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere
vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen
afwachten.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 ten
name van Adventsactie, Den Haag.
Info: www.adventsactie.nl
Onze Adventsviering met als thema El Salvador is
zondag 12 december met medewerking van ‘Eigen Wijs’.
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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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En verder . . .
Misverstand
Wanneer mijn stoppen bij ‘Eigen Wijs’ en de Bavokids ter
sprake komt, blijkt vaak dat men denkt dat ik graag wilde
stoppen. Dat ik blij was te kunnen stoppen, terwijl ik het
juist heel jammer vond. Daarom wil ik hier toelichten hoe
een en ander is gegaan en hoe ik daar in sta.
In 2017 was ik vanwege ziekte zes weken buiten dienst en
in 2018 nog eens acht weken. Invallers waren moeilijk te
vinden. In 2018 was mijn gezondheid niet best en mijn
leeftijd, toen 68/69, begon de kwetsbare jaren te naderen.
Daarom stelde de parochieraad voor om aan opvolging te
denken. Het was een wijs voorstel, want het is goed om op
tijd de toekomst zeker te stellen. Daarom heb ik ermee
ingestemd. Zelf heb ik de dag dat ik 70 werd voorgesteld
als stopdatum.
Emotioneel vond ik het niet gemakkelijk om de taak, die ik
altijd met veel plezier en voldoening heb gedaan, af te
staan. Ik denk weleens: mocht Jim (mijn opvolger) om wat
voor reden dan ook stoppen, (iets wat ik niet denk en niet
hoop) zou ik het zo weer willen oppakken. Maar
tegelijkertijd besef ik dat dat gezien mijn leeftijd niet
verstandig is, ook al is mijn gezondheid momenteel best in
orde.
Zoals het nu gaat moet het gaan. Jim is een prima
opvolger. Zo af en toe val ik voor hem in als hij verhinderd
is. Dat is voor mij absoluut geen belasting. Integendeel, ik
doe dat met plezier.
Met vriendelijke groet,
Wil Does
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De Cirkel is rond . . .
Het is al weer zo’n drieënzeventig jaar
geleden dat ik naar Uden trok, of
misschien wel door mijn moeder werd
gebracht, na toelatingsexamen te
hebben gedaan voor het college
(Gymnasium) van de Kruisheren.
Vraag me niet wat mijn motivatie
was. Het was een geheel andere tijd,
maar de keuze die ik toen maakte
kreeg later pas in de praktijk van het
pastoraat echt inhoud. De keuze voor
Uden was ingegeven door een van de paters van de
Jezuitenparochie met de kerk aan het Keizer Karelplein in
Nijmegen waartoe wij als gezin behoorden. Het was een vrij
college zoals het toen werd genoemd en je kon na het
beëindigen van de studie vrij gaan en staan waar je wilde.
Bovendien was het voor ons gezin financieel op te brengen.
Mijn vader was machinist bij het spoortje, maar helaas in
1944 getroffen door een granaatscherf. Mijn beide oudere
zussen waren na de Mulo al aan het werk.
Drieënzeventig jaar later
Zoals inmiddels wel begrepen zal zijn ben ik toch bij de
Kruisheren gebleven. Het gaf me naast de beschouwende
kant van het gemeenschapsleven ook de kans de actieve
kant in mij te ontplooien. Na mijn wijding in 1961 volgde ik
nog het vierde jaar theologie. Mijn voorkeur ging uit naar
het parochiepastoraat hier in Nederland of elders in de
missiegebieden van de Kruisheren. Na een vijfde jaar
theologiestudie in Nijmegen en tegelijk stage in een
Nijmeegse parochie, werd mij gevraagd te gaan werken in
een van de parochies in Nederland, die de Kuisheren
hadden ‘geadopteerd’ omdat de bisdommen te weinig eigen
priesters (Wereldheren werden ze genoemd en wij de
religieuzen) hadden voor hun parochies.
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Het werd Rotterdam-Zuid.
Verder in vogelvlucht: Na zo’n elf jaar Rotterdam werd het
Amsterdam-Geuzenveld. Het tekort aan pastores (priesters
en pastoraal werk(st)ers) diende zich toen al aan. De
Kruisheren
hadden
inmiddels
alle
parochies
weer
teruggegeven aan de Bisdommen ook bij gebrek aan
mensen om dezelfde redenen: Er was nauwelijks aanwas. Ik
solliciteerde bij het toen nog Bisdom Haarlem (nu dus
Haarlem-Amsterdam) en kwam terecht in Purmerend, een
levendige parochie met twee kerken: De Nicolaaskerk en de
Taborkerk. Deze laatste bood al onderdak aan zowel de
Gereformeerde en Hervormde als de Katholieke kerk, wat
natuurlijk al heel sterk uitnodigde tot oecumene. Inmiddels
was in de Purmer-Noord al gestart met één Oecumenische
Gemeenschap en één eigen onderkomen voor alle
gezindten. Eerst nog in een gemeenschapshuis, later in een
oecumenische school en uiteindelijk een eigen kerkruimte:
‘De Doortocht’. Samen met de dominee heb ik wel zo’n tien
jaar de kar daar mogen trekken. We gingen samen op
huisbezoek,
Oecumenische
Raad,
gespreksgroepen,
voorbereiding op de Eerste maal deelnemen aan de ‘Viering
van Woord en Tafel’ en het Vormsel, de jeugd etc. etc. Een
prachtige tijd. Het werd door de Katholieke Kerk
aanvankelijk jaren toegestaan zoals vele oecumenische
gemeenschappen van die tijd, maar helaas bijna allemaal
om verschillende redenen, die ik hier maar niet allemaal uit
de doeken zal doen, beëindigd. De laatste ‘statie’ werd de
Schermer en omgeving, waaronder Ursem, Schermerhorn
en Zuidschermer. Het werden de zogenaamde Z.U.S.parochies en samen met Henny De Lannée ook weer een
mooie tijd gehad. Na zo’n tiental jaren, ik was toen bijna
zeventig, heb ik officieel bij het Bisdom aangegeven dat het
zo langzamerhand welletjes was, maar vrijwillig nog wel
wat door wilde gaan. Ik verliet de pastorie in Schermerhorn
waar nu de ‘Pinksterblom’ staat en met het geld ervan kon
onze kerk mooi aangepast worden aan de eisen van de tijd.
Zelf verhuisde ik naar de Noordervaart 30 en heb daar nog
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zestien jaar genoten en ook weer een prachtige tijd gehad.
Maar de jaartjes gaan tellen en er werd mij een
appartementje (studio) aangeboden, jawel, u raadt het al,
in Uden. Naast het college stond de kapel en daarnaast het
klooster van de Kruisheren, inmiddels verkocht aan
‘Brabant Wonen’. Die verbouwde het tot een stuk of zestien
studio’s. Gezien mijn leeftijd (ruim 86) en het feit dat ik
reeds verschillende malen werd ‘geplaagd’ met tumoren in
darm en long, het gaat op dit moment verder best wel goed
en de doctoren zijn zeer tevreden en ik dus ook, beschouw
ik het toch wel als waarschuwing. Daarom heb ik dit aanbod
na zesentwintig jaar met pijn in het hart naar de Schermer
e.o. en onze parochies, geaccepteerd daarmee ook wat
meer verzekerd van zorg als dat nodig zou zijn. Hoewel ik
me nog best in staat voel het een en ander te doen, krijg ik
misschien wel de tijd om dat in dit geval in Uden te kunnen
waarmaken en is het cirkeltje rond. Langs deze weg wil ik
allen bedanken, die er voor mij waren. Mijn collega’s en
allen
die
zich
samen
met
het
pastoresteam,
parochiebesturen en heel veel vrijwilligers hebben ingezet
voor onze parochies. Ook hier heb ik weer een fantastische
tijd gehad en veel vriendschap en liefde mogen
ondervinden. En al vertrek ik in januari naar het Brabantse
land, ik neem jullie allemaal mee in mijn herinnering en zal
er nog menigmaal aan terugdenken. Bovendien bent u ook
altijd welkom in Uden, Lieve Vrouwenplein 4, 5401AS.
Ik denk niet meer dat ik een vaste telefoon neem, maar u
kunt mij altijd bereiken onder het nummer: 0651541909.
Nogmaals hartelijk dank voor alles wat ik van jullie geleerd,
geleefd en genoten heb!
Hans Nieuwkamp
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Hier begon het in 1948 !
College van het H. Kruis

Hier gaan we nu heen!
Nr. 4
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