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Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
16e jaargang, nr. 6
                                                              Oplage: 550

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:
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque
Adres: Dorpsstraat 55, 1688 CB Nibbixwoud 
Telefoon: 0687375420
E-mail: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Kerkhofaangelegenheden:
Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:
Esther van den Brink-Sprenkeling
heiligebavoparochie@hetnet.nl
Tel.: 072-5021314

Parochieblad ‘Op weg . . . ’
Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 29 augustus 2022
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Van het pastoresteam

Op de pedalen….

Genieten !!! 
"Ben je klaar voor het afzwaaien?", "Heb je er zin in?", "Ben
je zenuwachtig?" Zomaar wat uitspraken van de afgelopen
dagen rondom het afzwaaien. De afgelopen weken was ik
bezig  met  het  afhechten  van elf  jaar  pastoraat  in  West-
Friesland. Elke dag kwamen er kaartjes binnen met mooie
herinneringen en lieve  teksten.  Bloemen,  lekkere  dingen,
noem maar op…. 
In diverse parochies een 'laatste viering' met daarna een
dankwoord en een dikke bos bloemen. Het hoogtepunt van
het afzwaaien was op 18 en 19 juni. Zaterdagmiddag in de
Rozenstaete,  's  avonds  nog  naar  Spanbroek  en
zondagochtend  een  'thuiswedstrijd'.  Wat  een  mensen,
kaarten en zoveel liefs, zoveel verhalen over hoe jullie me
hebben ervaren. 
Neen, ik was niet klaar om 'af te zwaaien', hoe moet je daar
'klaar' voor zijn? En zin in? Ook niet - een plaats verlaten
waar je het zo naar je zin  hebt.....  Zenuwachtig,  neen -
meer benieuwd naar wat er gebeuren zou, wat er allemaal
gezegd  zou  worden,  wie  er  allemaal  zouden  zijn.  Het
werden prachtige vieringen vol van dankbaarheid met een
steeds weerkerend refrein, "wat jammer....". 
De  kaartenmolen  (ooit  gekregen  van  iemand  die
'rouwkaarten' verkocht) zit stampvol, m'n werkkamer staat
vol  met vooral  lekkere cadeaus en dan die portretcollage
met  ruim  440  foto's  ...  foto's  uit  de  hele  regio  en  van
vrienden... 
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DANK JULLIE WEL ..... 
Dank  aan  iedereen  die  heeft  meegedaan  aan  de
voorbereidingen,  aan  de  vieringen,  aan  de  zang,  de
versiering, het secretariaat met divers regel- en drukwerk. 
Onze  misdienaars  met  toppertje  Thijs,  die  zo  effe  een
woordje deed! Dank aan de lectoren en de kosters die mee
hebben  gedaan.  Dank  aan  m'n  ‘broers  en  zus'  in  het
pastoraat....  de  prachtige  overweging  .....  de  vele
waarderende woorden... de humor en de eerlijke, heerlijke
reacties. 
Zondagavond was ik alleen op de pastorie, los-goed aan...
nagenietend, moe ook, alle gevoelens en woorden zweefden
door m’n hoofd, maar konden niet voorkomen dat ik al voor
half 10 als een blok in slaap viel. Maandagochtend vroeg,
brakkig nog, gingen we met ons team op bedevaart naar
Nijmegen; Titus Brandsma en ook dat werd wederom een
prachtige en ook wat een heftige dag. Ik voel me gezegend
door jullie allemaal... 
In het bijzonder een woord van dank aan de parochieraad
en  het  pastoraatteam van  De  Goorn,  die  zich  zo  intens
hebben ingezet om dit afzwaaien zo goed mogelijk te laten
gebeuren.  Het  was  geweldig  hoe  jullie  dit  hebben
aangepakt...  en  zoveel  buiten  mij  om  hebben  weten  te
organiseren! Ik zat er dagelijks met m'n neus bovenop en
ben bar nieuwsgierig, heb graag de regie, maar knap hoe
jullie dat hebben gedaan. DANK JULLIE WEL..... 

Met een hartelijke groet, pastoor Nico Knol
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Afscheid pastor Knol
Zondag 19 juni zat de kerk van De Goorn vol met mensen
uit  alle  streken  van  onze  regio.  Wij  vierden  samen  de
eucharistie  op Sacramentsdag,  maar  natuurlijk  waren we
met zo velen gekomen om pastoor Nico Knol uit te zwaaien.
Alle  banken  van  de  kerk  waren  bezet,  de  koren  van  de
parochie  hebben  samen  de  viering  muzikaal  opgeluisterd
met een mooi  repertoire,  het  priesterkoor  stond vol  met
misdienaars, lector en het pastoresteam van de regio. Het
was de laatste viering van Nico in ‘De Waterkant’, en het
was heel indrukwekkend te zien: de goede vruchten van het
werk van elf  jaar waren zichtbaar en tastbaar in de kerk
van  De  Goorn.  Zo  veel  mensen  met  blije  en  dankbare
gezichten bijeen! Nico kwam als  pastoor  in  De Goorn elf
jaar geleden met de taak om met negen parochies (later
tien)  een  samenwerkingsverband  te  vormen  onder  een
kerkbestuur en een pastoresteam.
Pastoor  Nico  heeft  in  deze  elf  jaar,  samen  met  andere
mensen vorm kunnen geven aan dit  stukje Rijks God op
aarde  in  het  hart  van  West-Friesland  dat  de  regio  ‘De
Waterkant’ is.
Met  hart  en  ziel  heeft  Nico  gedurende  elf  jaar  in  onze
streken  met  vreugde  gewerkt.  Een  pastoor  die  liefde  en
zorg voor zijn parochianen (en ook voor zijn collega’s) heeft
getoond.
Het werk van een pastoor is soms zwaar, maar het is ook
(en vooral) een vreugdevol werk. Deze vreugde straalt in
Nico en het was ook op zondag in de kerk van De Goorn te
ervaren.
De  parochieraad  van  De  Goorn  had  een  heel  goed
programma samengesteld. Na de viering was er koffie met
wat lekkers voor alle aanwezigen. Iedereen kon persoonlijk
Nico uitzwaaien.
Maanden geleden, toen Nico het pastoresteam vertelde dat
hij een nieuwe benoeming in Amsterdam-Noord zou krijgen,
dachten we in het pastoresteam: “nou... ‘De Waterkant’
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wordt een heel, heel grote regio...” Maar tja... helaas gaat
het niet lukken, Amsterdam-Noord ligt heel ver van onze
grenzen... 
Zeker zal het pastoresteam Nico missen, niet omdat vanaf
nu het werk met zijn drieën moeten verdelen, maar vooral
omdat we met zijn vieren heel goed konden samenwerken!
Vanaf nu zullen de drie pastores van de Regio het pastorale
werk in Ursem op zich nemen. U kunt altijd aan onze jasje
trekken!

Hartelijk groeten, Pastoor Alvaro

Van de parochieraad

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  kunt  u  in  de
collecteschaal, bij de collectezuil en her en der in de kerk,
deze QR code scannen.
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Uiteraard  blijft  contant  geld  ook  altijd  welkom  in  de
collecteschaal of in de collectezuil, die u achter in de kerk
kunt vinden.
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

de parochieraad
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 17 juli     Geen viering

zondag 24 juli     A. van Straaten  ‘Eigen Wijs’
          11.00 uur 

zondag 7 augustus      A. Rodríguez Luque  Samenzang
 11.00 uur

zondag 14 augustus Geen viering

Zondag 21 augustus Bert Glorie              Bavokoor
          11.00 uur

Zondag 28 augustus Geen viering

Zondag 4 september    A. van Straaten  ‘Eigen Wijs’
          11.00 uur

LET OP!! In verband met het vertrek van pastoor Nico, 
en er op dit moment nog geen vervanger is aangesteld, 
zullen de huidige voorgangers tijdelijk twee vieringen op de 
zondagmorgen verzorgen. Om half 10 elders in de regio, en
om 11.00 uur in Ursem.
Houd het rooster goed in de gaten.

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’. 
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.

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

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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Kerkenveiling Ursem

” Samen werken voor de kerken”

Onder het motto “Samenwerken voor de 
kerken” organiseerde het comité 
Kerkenveiling Ursem op zaterdag 18 
juni voor de 21e keer een 
kerkenveiling, welke plaatsvond in 

brede school ‘De Batter’. 

Met de opbrengst van € 31.313,00 was de veiling een groot 
succes. De Bavoparochie en de Hervormde Kerk Ursem 
kunnen nu aan de slag met de modernisering van de 
kerkgebouwen naar de eisen van deze tijd.

Toppers  van  de  avond  waren  een  rondvlucht,  een
sjoelevenement  en  een  whisky  proeverij  door  eersteklas
amateurs, maar er werd er ook goed geboden op heerlijke
etentjes thuis en leuke vaartochten. Daarnaast gingen ook
de jonge kopers blij naar huis met hun gekochte waar, zoals
een hengel en een robot. 

De avond werd door de veilingmeester op een ludieke wijze
afgesloten,  waardoor  we  terug  kunnen  kijken  op  een
geslaagde en gezellige veilingavond.

Comité Kerkenveiling Ursem

Handig om te weten
Juli, Augustus en september is de aanvangstijd 
van de zondagsvieringen 11.00  uur 
Let op!!! 
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Voor de viering drinken we vanaf 10.00 uur koffie in 
de overkant. 

Vormsel

Aan alle ouders van kinderen uit groep zeven, 

Beste ouders, 
Wanneer uw kind gaat beginnen aan groep acht van
de  basisschool  komt  naast  de  keuze  voor  de
middelbare school 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 je helpen je staande
te houden in een veeleisende wereld, waar van alles met
jou en je omgeving gebeurt…. 
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we 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 acht van de Droomgaard, Grosthuizer
school, Geert Holle school, Sint Bernadette en Jozef en
Maria school, 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. 
In november 2022 staat de voorstelviering gepland en de
Vormselviering zal in februari/ maart 2023 plaatsvinden. Op
dit  moment  hopen  wij  dat  de  voorbereidingen  vanaf
september 2022 starten.
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Gelieve dit  formulier  uiterlijk in te leveren 01-09-
2022  bij  één  van  de  werkgroep  leden  of  in  de
brievenbus van de kerk. 

Met vriendelijke groet, 
Voorbereidingsgroep Vormen, 

Patricia Bakker, Miriam Booi, Carolien Timmer, Jacqueline
van Kampen, Danielle Kunst en Saartje de Wit 

Aanmeldingsformulier Vormsel 2023 
Ja,  mijn/onze  zoon/dochter  doet  mee  met  de  vormsel
voorbereidingen. De kosten bedragen € 20.00.
Voornamen:…………………………………………………
Roepnaam:………………………………………………….
Achternaam:………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………. 
Telefoon:…………………………………………………….
E-mailadres:……………………………………………….

Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond, deze
zullen  niet  op  social  media  worden  verspreid. 
Datum van doop:………………………………………..
Parochie:………………………………………………………
te:………………………………………………………………..
Handtekening:…………………………………………….

Graag uiterlijk inleveren voor 01-09-
2022.
Bij voorkeur mailen naar 
vormseldegoorn@hotmail.com.  Of  bij  een
van de werkgroep leden, in de brievenbus
of  bij  de kerk van de Goorn,  Spierdijk  of
Ursem. 
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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:
Vacant
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