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Oplage: 550

Van het pastoresteam
Wie A zegt, moet ook B zeggen
Een paar maanden geleden moesten pastor Alvaro en ik
naar de bisschop voor een gesprek. Toen we bij hem
binnenkwamen, ik aan de arm van Alvaro, zei de bisschop
lachend: wie A zegt, moet ook B zeggen. Ik begreep
meteen wat hij bedoelde. Na de A van Alvaro, komt de B
van Bert. Alvaro en ik komen letterlijk samen binnen.
Alvaro leidt mij en ik volg.
Zo gaat het ook in het Kerkbestuur. Het is Alvaro die de
lijnen uitzet, maar dat gaat wel in goed overleg en ik ben
het er dan ook vrijwel altijd mee eens. We proberen de
parochies van onze regio door deze moeilijke tijden heen te
loodsen. Dat doen we nu geflankeerd door twee
bestuursleden, Peter Bakker uit De Goorn, de vicevoorzitter,
en Remko Bakker uit Wognum, kandidaat-penningmeester.
En bij alles wat we doen, zoeken we natuurlijk ook
draagvlak in de parochies. De voorzitters van de
parochieraden
vormen
daarvoor
ons
voornaamste
klankbord.
Op 22 september was er een vergadering met deze
voorzitters. Natuurlijk had iedereen net de artikelen in de
krant gelezen over de door het Bisdom gewenste sluiting
van een groot aantal kerken. De druk op ons Kerkbestuur
wordt ook opgevoerd, dat snapten de voorzitters wel. Aan
de hand van een aantal stellingen hebben we met elkaar
nagedacht over de toekomst.
Wat daar vooral uit naar voren kwam, was de wens tot
centralisatie van het kinder- en jongerenwerk. In de
afzonderlijke parochies zijn er weinig of geen gezinnen die
regelmatig naar de kerk gaan. Ook is er nauwelijks meer
sprake van activiteiten voor en door jongeren. Als we iets
voor kinderen en/of jongeren willen doen, dan kan dat dus
heel goed regionaal georganiseerd worden, of misschien
zelfs met het hele dekenaat Hoorn.
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Dat plan moet nog worden uitgewerkt, maar u zult er
ongetwijfeld meer van horen.
Over de concrete sluiting van kerken valt nog weinig te
zeggen. Enkele Parochieraden zijn zelf gaan nadenken over
de vraag hoelang ze nog willen doorgaan. Maar uiteindelijk
zal die vraag bij alle parochies op tafel komen te liggen.
Bij het nemen van het besluit over sluiting van kerken
spelen natuurlijk allerlei factoren een rol, niet alleen de
vraag wat de parochianen er zelf van denken. Want de
kerken die open blijven, zijn er niet enkel voor de
parochianen van het eigen dorp, maar zullen een groter
gebied moeten bedienen. Welke kerken zijn daarvoor het
meest geschikt… We zijn er nog niet uit. Begin volgend jaar
moet er een plan klaar liggen voor de komende vijf jaar.
Makkelijk zal het niet zijn om beslissingen te nemen. Vooral
ook omdat je keuzes wilt maken die ook voor de langere
termijn goed blijken te zijn. We willen in elk geval dat het
geloof doorgegeven kan worden aan de volgende
generaties. Op welke manier en op welke plaats kunnen we
dat het beste doen.
Alvaro en ik zijn priester geworden om het geloof te
verkondigen. We zijn niet opgeleid om kerken dicht te doen.
Maar as dit een consequentie is van onze roeping, dan
moeten we het maar aanvaarden, ook al zouden we liever
anders willen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Alvaro en ik
komen daar niet onderuit!
Pastoor Bert Glorie
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Van de parochieraad
De parochieraad stuurt zo nu en dan een kaartje naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten.
Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.
Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Collecte

De Bavoparochie gaat met de tijd
mee. Het is nu ook mogelijk de
parochie op digitale wijze financieel
te steunen.
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.
Uiteraard blijft contant geld ook altijd welkom in de
collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

de parochieraad

5

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
Cor Timmer,
27 september 1936 – 22 september 2022

Cor is geboren als twaalfde in de rij
van
veertien
kinderen
op
27
september 1936, aan de Walingsdijk
67, waar zijn ouders Meindert en Anna
woonden.
Soms vertelde hij hoe het er toen aan
toe ging met zovelen in zo’n klein
huisje. “Wij hadden thuis niet eens een
tafel voor ons allen, de jongsten zaten
op een rijtje op de grond met een bord op schoot.” Moeilijk
voor te stellen dat dit grote gezin al vanaf Cor z’n 6e
levensjaar hun moeder moest missen. Toen Cor acht jaar
was heeft hij de slag bij Rustenburg bewust meegekregen
en vertelde hij dat ook het gezin Timmer op het punt stond
de Mijzen in te vluchten. Bij het bezoek in 2019 aan de
voorstelling ‘De West-Friese Helden’ in Het Park, kwamen
de verhalen weer boven en kon hij zijn beleving van toen
mooi vertellen.
Al vroeg ging hij aan het werk op de melkwagen en
uiteindelijk naar de kaasfabriek, de Prinses, waar hij tot zijn
58ste heeft gewerkt. Er is ooit nog wel een zoektocht naar
ander werk geweest, maar Cor is toch weer snel
teruggekeerd naar de kaasfabriek, daar waar zijn hart lag.
20 mei 1960 trouwde Cor met zijn Riet. Ze zijn samen
gestart in een huisje van de kaasfabriek in de Schermer.
Anita, Nico en Martin zijn daar geboren.
Toen er een mooi stukje grond met een klein huisje te koop
stond in Rustenburg hebben ze zich daar gevestigd. Frank
en Johan volgden.
Vanaf 1977 bewoonden ze op datzelfde stukje grond een
prachtig nieuw gebouwd huis.
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De volkstuin en het verenigingsleven van Sc. Dynamo
waren naast zijn gezin en baan zijn grootste hobby’s. Ook
klaverjassen, bridgen, dominoën en gymmen bij DWSV
deed hij graag.
Twee jaar geleden, toen het 60 jarig huwelijk werd gevierd,
is Cor met zijn gezin een weekend weggeweest, in
Volendam. Een prachtig weekend met elkaar.
Uiteraard met het grote gemis van zoon Johan. Die wordt al
bijna 32 jaar in herinnering gehouden. Daar is veel verdriet
van binnen het gezin, maar de verhalen en anekdotes
worden nog altijd met liefde verteld.
Genieten en positief blijven, zonder poespas, eenvoudig was
voor Cor gek genoeg. Zo zijn er vele kilometers op de fiets
rond gereden met de vrienden.
Huisjes werden gehuurd door heel Nederland en tijdens de
fietstochtjes werd genoten van de picknick uit de
fietstassen.
Cor mocht opa worden van tien kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen.
Hij was vooral blij te maken met eten met z’n allen,
samenzijn was voor hem heel belangrijk. De laatste acht
jaren mocht Cor studderen in ’t Rietje. De grote schuur van
de Rustenburgerdijk werd ingeruild voor een tuinhuisje.
Daar wist hij z’n dagen goed te vullen met de klusjes bij de
deur.
Het is dan ook niet te bevatten dat het sinds juni zo snel
bergafwaarts ging met hem. Het bleek allemaal niet zo
makkelijk meer te gaan. Uiteindelijk na een scan, een
definitieve slechte uitslag. We waren allemaal verslagen
door dit slechte bericht. 5 september, heeft Cor de
ziekenzalving ontvangen en hij is thuis liefdevol verzorgd.
De laatste dagen waren we veel samen.
Cor is, zo mogen we geloven, op 22 september in het bijzijn
van zijn gezin vredig heengegaan.
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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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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 20 november
11.00 uur

Parochianen

Bavokoor

zondag 27 november

Geen viering

zondag 4 december
11.00 uur

Alvaro Rodiguez Luque

zondag 11 december
11.00 uur

B. Glorie

zondag 18 december
16.30 uur

Werkgroep Kerstspel
Kerstspel

Bavokids

‘Eigen Wijs’

Bavokids

Dopen
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is
06-53924985.
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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!
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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Handig om te weten
18
24
25
26

december
december
december
december

31 december

16.30
23.30
11.00
14.00

uur
Kerstspel
uur
Kerstnachtmis
uur
1e Kerstdag viering
tot 16.00 uur 2e Kerstdag
kerk open
19.00 uur
Oudejaarsviering
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Eerste Communie
Uitnodiging Eerste Heilige Communie
Beste ouders,
Komend voorjaar doen weer een aantal kinderen in onze
parochies mee met de voorbereiding en de viering van de
Eerste Heilige Communie.
Hiervoor komen de kinderen in aanmerking vanaf groep
vier, in de leeftijd 7/8 jaar.
De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de
kinderen
uit
de
parochies
van
De
Goorn,
Spierdijk/Zuidermeer en Ursem. De werkmiddagen zijn op
verschillende doordeweekse middagen, afwisselend in de
verschillende kerken.
De presentatieviering vindt plaats in Ursem op zondag 12
februari 2023. De viering van de Eerste Heilige Communie
vindt plaats in De Goorn op zondag 14 mei 2023.
Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan vragen wij u om
onderstaand strookje in te vullen en te mailen, of in te
leveren wanneer mailen niet lukt. Mailen heeft sterk
de voorkeur.
Maandag 23 januari 2023 om 20.00 uur is er een
informatieavond voor de ouders van de kinderen die mee
zullen doen. Deze avond wordt gehouden in de kerk in De
Goorn.
De kosten van de Eerste Communie zijn € 20,00 per kind.
Werkgroep Eerste Communie Waterkant Zuid:
Pastor Anne-Marie van Straaten, Marleen Kicken, Peter van
der Lee en Annemarie Leeuw.
E-mailadres: EHCwaterkantzuid@outlook.com
Of inleveren bij:
- Parochie De Goorn, De Goorn 67
- Parochie Spierdijk, Dr. Bloemstraat 1
- Parochie Ursem, Noorddijkerweg 1
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Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie
-------------------------------------------------------------Ja, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding en
viering van de Eerste Communie 2023.
Naam kind: ………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………..
Postcode/woonplaats:…………………………………………………………
Telefoonnummer:…………………………………………………………………
Geb.datum:……………………………………………………………………………
E-mailadres:……………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------o Ik ben akkoord met het tonen/opnemen van e-mailadres
en/of telefoonnummer in mail- of WhatsApp-groep.
o Ik ga akkoord met het maken van foto’s van de kinderen
tijdens de bijeenkomsten en vieringen welke alleen gebruikt
worden voor de ouders van de communicanten en
parochiebladen.

En verder . . .
Uitnodiging voor mantelzorgers en alleenstaanden in
Ursem en Rustenburg
Op donderdag 15 december organiseren wij voor
mantelzorgers en alleenstaanden uit Ursem en Rustenburg
een gezamenlijk diner van 17.00 uur tot 19.30 uur.
Hiermee willen we mantelzorgers, die zich vrijwillig inzetten
voor het welzijn van een persoon, en alleenstaanden,
verwennen in de koude dagen voor kerst.
Bewoners van ‘de Rustenburcht’ kunnen niet deelnemen
aan dit diner. Aanmelden kan telefonisch, tot uiterlijk 1
december. Deelname is gratis, maar vol is vol.
Namens PCI Ursem
Hans Wijte 06-51026595
Sylvia de Block 06-22954584
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Terugblik Allerzielen 2022
Al een aantal jaren is onze kerk op deze dag vanaf 10.00
uur, geopend voor een ‘bakkie troost’. Ook dit jaar werd
hier dankbaar gebruik van gemaakt.
Het thema voor de viering was: ‘Stil in Mij’.
Midden in de kerk stond een mooie compositie, wat ‘de
stilte’, ‘de parels’, genoemd in de proloog, en “de drie
bomen”, verwijzend naar de lezing, symboliseerde.
Op het priesterkoor was weer een heel mooie opstelling
gemaakt voor de kaarsen en de foto’s van de dit jaar
overleden parochianen. Daarboven een mooi hart van fris
groen en met een lichtje middenin, wat een prachtige
doorkijk bood naar het gedenkbord erachter.
Tijdens het muzikale intermezzo ‘The Sound of Silence’,
gespeeld door ons eigen combo, was het heel stil in de kerk
en eenieder was met zijn of haar gedachten bij diegenen die
niet meer onder ons zijn.
We noemden de namen van diegenen die ons het afgelopen
jaar ontvielen en we staken een kaars voor hen aan. Voor
alle overleden parochianen van het afgelopen jaar en voor
alle lieve mensen, aan wie we op deze bijzondere dag
denken, hebben we een kaars aangestoken en deze een
plekje gegeven bij Maria. Tijdens het neerzetten van deze
kaars speelde Peter Stam op de marimba het ‘Avé Maria’.
Wat was dat bijzonder en heel mooi.
Veel mensen waren hier erg door geraakt. En toen de
laatste klanken van de marimba wegdreven was het eerst
heel stil en daarna werd er spontaan geklapt. Dankjewel
Peter voor jouw bijzondere bijdrage.
Ook het koor ‘Eigen Wijs’ heeft, onder leiding van hun jonge
dirigent Jeroen Wals, prachtig gezongen en met de
zorgvuldig gekozen liederen een hele mooie bijdrage
geleverd aan de viering.
Zo ontstond een viering waarin warmte, verdriet en kracht
naar de toekomst samenkwamen.
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De afsluiting op het mooi verlichte ‘hof’ met de klanken van
de trompet, bespeeld door Bert Witte, maakte indruk.
En weer werden we geconfronteerd met stilte en hoe mooi
stilte kan zijn. Bert heel erg bedankt voor jouw spel.
Met een kopje koffie of thee voor ieder die dat wilde, sloten
we deze bijzondere dag af in onze mooie ‘Overkant’.
Wij, als werkgroep, zijn er nog ‘stil’ van.
Werkgroep Allerzielen

Het zwarte schaap, een kerstspel voor het hele gezin!
Het Kerstspel is een jaarlijkse traditie. Omdat het de
afgelopen jaren niet door kon gaan hebben we extra
uitgepakt en presenteren u … Het zwarte schaap.
In dit kerstspel gaat onze regisseur samen met jullie hulp
het kerstverhaal uitbeelden, maar er gaat van alles mis.
Jozef is Maria kwijt en de herders zijn hun schapen kwijt.
Hoe moet dit nu verder.., kom jij helpen zoeken?
In het kerstspel wordt het kerstverhaal van Jozef, Maria en
kindje Jezus op een mooie, grappige wijze verteld.
Voortdurend afgewisseld met liedjes, stukjes film en
toneelspel door grote, maar ook kleine spelers. Naast het
kinderkoor ‘de Bavokids’ wordt er een prachtig toneelspel
opgevoerd door jong en oud.
Het verhaal bevat een mooie boodschap voor iedereen.
Kom je ook op zondag 18 december in de Bavokerk.
Vanaf 16.00 uur is de kerk open en brengen ‘de Bavokids’
kerstliederen ten gehore. Om 16.30 uur begint het
kerstspel.
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Na het Kerstspel, rond 17.30 uur, is er gelegenheid om de
levende kerststal te bezichtigen.
Wij hopen u te zien.
Namens Kerstwerkgroep H. Bavoparochie
Marieke & Natasja

(Foto, Kerstverhaal het licht schijnt overal, 2019)

Extra ledenvergadering RK Begrafenis- en
Crematievereniging St. Barbara Ursem
Op maandag 28 november om 20.00 uur wordt in ‘de Rode
Leeuw’ een extra ledenvergadering van onze vereniging
gehouden. Tijdens deze vergadering staan onder andere de
volgende onderwerpen op de agenda: toelichting en
voorstel tot verhoging van de contributie,
alsmede
toelichting
en
voorstel
tot
aanpassing
van
ons
dienstenpakket. Daar het wenselijk is dat bovenstaande per
01-01-2023 wordt ingevoerd, wordt er nu een extra
ledenvergadering gehouden. Indien u lid bent van onze
vereniging, nodigen wij u van harte uit om deze
vergadering bij te wonen.
Het bestuur
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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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