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Parochieraad  Tel.: 06-27537113
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N. Knol, pastor
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Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:
Annemarie Broersen-Oud
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Adreswijzigingen:
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E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Van het pastoresteam

Dominicus huis 31 maart 2022

Beste parochianen van regio De Waterkant

Een voorlees brief van een pastoor, u voelt dan wel aan dat
er  dan  iets  belangrijks  gaat  worden  meegedeeld.

Vorig jaar polste de bisschop of ik bereid zou zijn, om na de
grote ‘klus’ van negen en later elf parochies bij elkaar te
brengen onder een nieuwe bestuursstructuur en na bijna elf
jaar pastoraat in West-Friesland, een nieuwe benoeming te
accepteren.  In  juli  dit  jaar  zouden  er  vacatures  in  ons
bisdom ontstaan  waar  hij  passende  pastores  voor  zocht.
Een van die vacatures is in de grote en ook actieve parochie
van de heilige Augustinus in Amsterdam-Noord.

Omdat  er  meerdere  pastoors  betrokken  zijn  bij  deze
vacatures  en  om ervoor  te  zorgen  dat  iedereen  genoeg
bedenktijd  zou  krijgen,  moest  ik  er  tot  deze  week  het
zwijgen  toe  doen.  Dat  was  moeilijk  want  ondertussen
gebeurde er van alles in onze regio en ging het pastorale
werk gewoon door.

Ik heb nog niet de leeftijd om hier tot aan m’n pensioen te
blijven,  daarbij  –  omdat  er  in  onze  kerk  nog  steeds
gekozen wordt voor mannelijke gewijde ambtsdragers – is
het zoeken naar een pastoor die past bij een grote parochie
een hele puzzel.
Na  bedenktijd,  overleg  en  een  aantal  gesprekken  met
degene die ik zou mogen opvolgen heb ik besloten om de
nieuwe benoeming te accepteren.

Of er voor mij nog een opvolger komt is onzeker. Gelukkig
zijn er hier veel mensen met kennis van zaken die onze
parochies en het pastoraat blijven dragen. Maar weet dit
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wel, onze pastores kunnen hun zending alleen waarmaken
als  jullie  hen,  net  zoals  bij  mij,  goed  ondersteunen  en
samenwerken met de buurtparochies.

De komende tijd zal ik besteden aan het afronden van mijn
taken  en  het  overdragen  van  pastorale  zaken  aan  het
pastoraatteam van De Goorn en het pastoresteam.  En dan
komt er dat onvermijdelijke moment van de laatste viering.
Dat zal zijn in het weekend van 18 en 19 juni.

Ik heb er tegenop gezien om jullie dit bekend te maken. 
We hebben samen zoveel bereikt en Gods Rijk is goed te
proeven hier.
Met  name  wil  ik  hier  Jan  Wijnker  noemen,  Jose  van
Leerdam  en  Adri  Vlaar,  de  mensen  van  het  voormalig
dagelijks  bestuur,  die  samen  met  de  bestuursleden  van
onze  parochies  en  de  pastores  geschiedenis  hebben
geschreven en ervoor hebben gezorgd dat ‘dat gekke volk
daar’  niet  beperkt  is  gebleven  tot  alleen  de  Goornse
parochie.

Nu al wil  ik jullie  allemaal en m’n collega’s duizend maal
dankzeggen  omdat  je  mij  de  kans  gaf  jullie  pastoor  en
collega te worden en te zijn.

Nog één vraag, breng me na 1 juli niet in verlegenheid om
me te vragen voor een doopsel, huwelijk of uitvaart. Het is
beter gelijk maar duidelijk te zijn.

En nu, even bijkomen van dit bericht.
Hartelijke groeten van mij pastor Nico
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

De jaarvergadering is gehouden en de opkomst
was groter dan wij in de voorgaande jaren
gezien hebben.
Dat was ook wel gewenst. Het gaat goed met de financiën 
van de stichting en dat geeft de basis voor de doelstelling 
van de stichting. Maar de afhankelijkheid en de verhouding 
met het bisdom baart het bestuur van de stichting zorgen. 
Plannen maken om het gebouw ruimer inzetbaar te maken 
en te zoeken naar mogelijkheden om dit gebouw voor de 
gemeenschap te behouden.
De kerkenveiling is aanstaande en de opbrengst, die ten 
goede komt aan de stichting, zal worden ingezet om het 
gebouw duurzamer te maken. Hopelijk gaat het een 
geweldige kerkenveiling worden. Zaterdag 18 juni 

De komende week worden op de begraafplaats 
24 graven  geruimd. 
Dan ontstaan er opnieuw veel nieuwe open plaatsen. 
Op de reeds bestaande open
plaatsen heeft de
bloemenpracht van de gratis
verkregen bollen zijn werk
gedaan. Eerst de krokussen en
de narcissen en tot slot de
tulpen hebben de vele lege
plekken kleur gegeven.
Wellicht ook volgend jaar te
herhalen. 

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!

Enkelen van u onder ons zullen het wel al hebben 
opgemerkt.
Wij van de parochieraad sturen zo nu en dan een kaartje 
naar parochianen waarvan we weten/ horen, dat ze ziekelijk
of verdrietig zijn, of in een lastige periode zitten.
Wanneer u nu denkt dat er iemand in uw omgeving is die 
hier ook mee verblijd kan worden vernemen we dat graag.
Dat kan via 06-27537113 
of per e- mail; heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Bericht van de M.O.V.              

  
             
DE 40MM  –  zaterdag 28 mei 2022 !
DE 49E  EDITIE – VERANDERING DOOR WANDELING – 

De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht  is vanaf
nu weer open. Wederom hebben we een aantal prachtige
routes uitgezet door het West-Friese landschap en over de
IJsselmeerdijk.
U  kunt  zich  dit  jaar  alleen  digitaal  inschrijven  via  onze
vernieuwde website www.40mm.nl.
Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld
bijeen  te  brengen,  met  dit  sponsorgeld  helpen  we  vele
projecten  in  minder  ontwikkelde  landen  over  de  hele
wereld.  Dit  kunt  u  doen  door  gezellig  mee  te  wandelen
maar ook door wandelaars te sponsoren!  
 
Gaat u voor de volledige 40 km of gaat u voor één van de
kortere routes, het is geheel aan u.
Door de variëteit  in de manier van wandelen is  het voor
iedereen mogelijk te genieten van de gezelligste wandeling
in West-Friesland! Met stempelposten om de paar km, met
veelal  een  versnapering  en  water.  Ook  is  er  een
stempelpost met pannenkoeken. Ook de M.O.V. uit Ursem
staat er weer met een stempelpost, met aanmoedigingen,
water en de befaamde dropjes en pepermunt.
We  zien  graag  weer  zoveel  mogelijk  wandelaars  aan  de
start verschijnen! We kijken er enorm naar uit om na twee
jaar  geen echte wandeling te  hebben gehad, er met zijn
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allen qua sfeer en gezelligheid weer een fantastische dag
van te maken. 

Lukt het je niet om op 28 mei aanwezig te zijn, maar wil je
wel graag wandelen?
Dan  kan  dat!  Je  kunt  namelijk  ook  voor  de  mei
wandelmaand  kiezen.  Je  registreert  dit  keer  in  een  zelf
gekozen wandelapp je kilometers en loopt waar, wanneer
en met wie je wilt. Het opgehaalde bedrag aan sponsorgeld
maak je dan naar ons over. 

Twijfel je over de wandeldag, 28 mei, of de hele maand?
Je kunt ook voor beide opties kiezen! Je loopt dan een zelf
te  bepalen  afstand  in  mei  de  wandelmaand.  Op  de
wandeldag  ontvang  je  dan  je  stempelkaart  en  vul  je  de
gelopen kilometers in en ga je weer vrolijk
verder met wandelen! 
  
Verandering zonder wandeling:
Ook  zonder  te  wandelen  kunt  u  de
projecten van de 40mm sponseren:
Rabobank  IBAN  nummer:
NL62RABO0121299767
Kijk voor meer informatie op onze website
www.40mm.nl.

Graag tot 28 mei, 
De M.O.V. Ursem, Karin Bierman en Marianne van Diepen
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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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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 8 mei
10.00 uur A. Groot Bavokoor

Moederdag  
zondag 15 mei geen viering in de Bavokerk 

13.00 uur N. Knol Bavokids
A. van Straaten

Eerste Communie in Spierdijk

zondag 22 mei
10.00 uur A. Rodiguez Luque ‘Eigen Wijs’

zondag 29 mei Geen viering

vrijdag 3 juni 
          19.00 uur   Vormsel viering in de Goorn

zondag 5 juni
10.00 uur B. Glorie Bavokoor

Eerste Pinksterdag 

zondag 12 juni
10.00 uur N. Knol Bavokids

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

Viering door de week
Om de week op donderdag om 15.00 uur is er een viering in
‘De Rustenburcht’. 
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.
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Ledenadministratie:
Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD  Ursem
Tel.: 072-5021314
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!

   

Handig om te weten
15 mei 13.00 uur Eerste Communie in Spierdijk
28 mei 40 MM sponsorwandeltocht
3 juni 19.00 uur Vormsel in De Goorn
18 juni 20.00 uur    Kerkenveiling
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En verder . . .

Palmpasenstokken versieren en Palmzondag

Na  twee  jaren  van  corona,  hadden  we  de  kinderen
uitgenodigd  om  op  woensdagmiddag  6  april  naar  ‘de
Overkant’ te komen, om hun Palmpasenstok te versieren.
Gelukkig was er een aantal kinderen, maar er waren ook
heel  wat  kinderen  die  thuis  hun  Palmpasen  stok  hebben
versierd.

Op zondag 10 april  verzamelden de kinderen zich  in  ‘de
Overkant’  met hun Palmpasenstokken om daarna mee te
lopen  met  de  intocht  die  muzikaal  werd  omlijst  door  de
Bavokids.  Alle  Palmpasenstokken werden voor in  de kerk
neergezet om tijdens de viering gezegend te worden en na
afloop te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug
kon gebruiken. Wij  hopen dat alle Palmpasenstokken een
goede bestemming hebben gekregen.

Werkgroep gezinsvieringen
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Gezocht; 
iemand die affiniteit heeft met kinderen en muziek  

We zijn  op  zoek  naar  een  enthousiaste  dirigent  die  ons
kinderkoor de Bavokids muzikaal wil begeleiden.
De Bavokids bestaat momenteel uit 15 kids van 7 tot 13
jaar, die iedere week op donderdag repeteren en 1 keer per
maand tijdens een viering zingen. 
Ben jij degene die wij zoeken? Neem contact met ons op!Of
ken  je  misschien  iemand  waarvan  je  denkt  "die  zou  het
misschien leuk vinden, benader hem/haar dan eens", of laat
het ons weten.

Bel of app ons.  Natasja Rikken (06-48581866) of Yvonne
Dol (06-18793310).
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Parochieavond 2022
Dinsdag  26  april  heeft  de  jaarlijkse  parochieavond
plaatsgevonden.  Naast  de  voltallige  Parochieraad  waren
vijftien belangstellenden aanwezig in ‘de Overkant’.
Na het voorlezen van een mooie tekst door Angelique Stuijt,
opent de voorzitter Adri Wever de avond.
Het verslag van de laatste parochieavond, door corona is dit
in  2019  geweest,  wordt  doorgenomen  en  door  iedereen
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Enkele  ingekomen  stukken  worden  door  de  Parochieraad
genoemd.
Penningmeester Jack Blank licht de financiën over de jaren
2019, 2020 en 2021 toe. Tijdens de kascontrole,  gedaan
door  twee  parochianen,  zijn  alle  financiële  handelingen
goedgekeurd.
Om  de  kascontrolecommissie  voor  de  komende  jaren
compleet te maken meldt zich een vrijwilliger.
Na de pauze komt het wel en wee van de regio
 ‘de  Waterkant’ aan de orde. Het belangrijkste punt is het
vertrek van pastor Nico Knol. 
Hij  zal  eind  juni  zijn  werkzaamheden  beëindigen  en  een
nieuwe  ‘uitdaging’  starten  in  Amsterdam-Noord.  De
personele bezetting in de regio zal uiteindelijk bestaan uit
pastor  Bert  Glorie,  pastor  Alvaro  Rodrigues  Luque  en
pastoraal werkster Anne-Marie van Straaten. 
Een  belangrijk  punt  over  het  wel  en  wee  van  de
Bavoparochie, is de verkoop van de pastorie. Aansluitend de
verbouwing, waarbij de nieuwe ingang van de pastorie, een
vergaderruimte  en  toiletruimtes  zijn  gerealiseerd.  Tevens
wordt  de situatie  over  de verkoop van de kavel  door de
Parochieraad besproken.
Na het beantwoorden van enkele vragen, gesteld tijdens de
rondvraag, sluit de voorzitter de parochieavond. 
Onder  het  genot  van  een  drankje  en  hapje  wordt  er
nagepraat over alle punten, welke deze avond de revue zijn
gepasseerd.
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Een belangstellende parochiaan

Kerkenveiling 18 juni 2022                   

” Samen  werken  voor  de
kerken”                          

Onder het motto “Samenwerken voor
de  kerken” organiseert  het  comité
Kerkenveiling  Ursem  op  zaterdag  18

juni voor de 21e keer een kerkenveiling. De kerkenveiling
zal dit keer plaatsvinden in brede school ‘De Batter’, waarbij
de catering zal worden verzorgd door café ‘de Rode Leeuw’.
De  opbrengst  van  de  kerkenveiling  zal  door  de
Bavoparochie  en  de  Protestantse  Kerk  Ursem  worden
besteed aan de modernisering van de kerkgebouwen naar
de eisen van deze tijd.

Onze vrijwilligers zijn de afgelopen weken op pad geweest
om  huis  aan  huis  de  informatiefolder  te  verspreiden  en
daaropvolgend te vragen wat u voor de kerkenveiling wilt
geven. Er zijn weer een hoop leuke koopjes aangeboden,
waarvan het comité een mooie catalogus zal samenstellen.
De catalogus zal rond 3 juni door onze vrijwilligers worden
rondgebracht.  Van  14  juni  tot  17  juni  komen  onze
vrijwilligers  bij  u  langs om uw aangeboden koopje op te
halen. 

Alvast  bedankt  en  u  bent  van  harte  welkom  bij  de
kerkenveiling  op  zaterdag  18  juni  in  ‘De  Batter’,
aanvang 20.00 uur.

Comité Kerkenveiling Ursem
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Nieuws van het Bavokoor

Vrijdag 29 april had het Bavokoor het jaarlijkse 
(2 jaar uitgestelde) uitje. Iedereen werd 14.30 uur 
verwacht met partners in de Horn in Schermerhorn.
Daar werden we verblijd met een zeer leuke act, met z’n 
allen vreselijk gelachen, en het werd een gezellig 
samenzijn.
Onder genot van koffie met gebak, borrel en hapjes, en 
uiteindelijk een heerlijk verzorgd buffet door Rick’s kitchen, 
kwam rond 20.00 uur aan al die gezelligheid een einde.
Het bestuur werd hartelijk bedankt voor de perfecte 
organisatie. Mocht u denken dat klinkt leuk, en ik zing 
graag een keertje mee, we repeteren tegenwoordig iedere 
maandagmorgen, van 10.00 tot 11.30 uur, 
Kom een keertje meedoen!!
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Collecte Bavoparochie

De Bavoparochie gaat met de tijd mee. Vanaf heden is het
mogelijk de parochie digitaal  te steunen. Zowel nu vanuit
uw luie stoel, maar ook in de kerk zal u in de collecteschaal,
bij de collectezuil en her en der in de kerk, deze QR code
kunnen scannen.

Uiteraard  blijft  contant  geld  ook  altijd  welkom  in  de
collecteschaal of in de collectezuil, die u achter in de kerk
kunt vinden.

de Parochieraad
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Soms zou het best fijn zijn, als je je gevoel en gedachten
even uit kon zetten.

Gewoon alles even loslaten en even niets dat je raakt.
Maar dat is helaas niet mogelijk, die uitknop is er niet.

Probeer daarom bij alles wat je voelt en denkt, vooral het
mooie niet te negeren

Want er is altijd wat positiefs te vinden, alleen moet je
soms wat beter zoeken

En met wat positiviteit, sta je sterker….
Elke dag opnieuw!
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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:
Vacant
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