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H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
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
Tel.: 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

Uitvaartbegeleidster “St. Barbara”
Angita Waal-Pijper Tel: 06-50606710

Inleveren kopij volgende uitgave:
uiterlijk maandag 13 februari
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Van de parochieraad

Van de bestuurstafel   
In de vorige ‘Op Weg’ zijn vragen die ons soms bereiken
over het voortbestaan van de parochie besproken. Daarbij
aangegeven  welke  zaken  hiervoor  van  belang  zijn.  Een
stukje uit de vorige tekst:
Er zijn drie pijlers waarop het bestaan van een parochie is
gefundeerd: 
1) kerkgangers en een voorganger,  
2) vrijwilligers en 
3) financiën
Besproken zijn de pijlers een en twee, die beide wel meer
ondersteuning kunnen gebruiken. 
De derde pijler ‘financiën’ verdient zeker ook aandacht op
korte termijn. De belangrijkste inkomsten zijn: Kerkbalans, 
collecten uit vieringen en uitvaarten, stipendia, opbrengst
antennesysteem  en  opbrengst  kerkhof.  De  belangrijkste
uitgaven zijn:  personele kosten (pastores),  onderhoud en
energie kerk, afdracht Bisdom, kosten vieringen en diverse
kleine kosten. 
Gedurende een periode van meer dan tien jaar hadden we
inkomsten van een in de toren opgesteld  antennesysteem.
Dit  is  per  begin  2022 gestopt.  Daarnaast  kent  inmiddels
bijna iedereen de gevolgen van veel hogere energiekosten
sinds begin 2022. Dit betekent een forse aderlating in de
financiën.  Gelukkig  zijn  we  weer  in  overleg  met  een
provider voor een nieuw antennesysteem in de toren, maar
pas als de vergunningen rond zijn en begonnen wordt met
het plaatsen gaat dit weer wat opleveren. 
De parochie heeft de jaren 2017 tot 2021 met een klein
positief  financieel  resultaat  gedraaid.  Dat  gaat  2022  niet
(meer)  lukken  maar  daar  moet  wel  verandering  in  gaan
komen. Alles is er nu op gericht om in 2023 wel weer een
positief resultaat te bereiken, dit lukt alleen met uw hulp.
Het voortbestaan van de parochie is alleen mogelijk  als de
parochie zich financieel overeind houdt.    
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Daarom  wordt de actie Kerkbalans met nadruk van harte
aanbevolen.  

Actie Kerkbalans

Beste parochianen
 
Binnenkort gaat de kerkbalans voor 2023 van start.
 
De kerkbalans is een gezamenlijke actie van de 
Nederlandse kerken, onder andere de Rooms Katholieke 
kerk.
Vanaf 16 januari wordt de envelop van de kerkbalans bij u 
bezorgd met daarin het verzoek om een bijdrage.
Dat kan:
- per bank, 
- contant,
- via een machtiging,
- via onderstaande QR-code

 
Namens de kerk dank voor uw bijdrage.
Deze is belangrijk voor het voortbestaan van de parochie.

Jack Blank, penningmeester
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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

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

De  stichting  heeft het  jaar  2022  afgesloten  met  het
respectabele aantal van 150 Vrienden. 
Dat  is  een  mooi  resultaat  aangezien  ons  ook  in  het
afgelopen jaar weer een aantal vrienden is ontvallen. 
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Dit  resultaat  en  het  feit  dat  het  concert  van  de
slagwerkgroep weer kon doorgaan en een geweldig succes
was met een nagenoeg uitverkochte kerk, geeft het bestuur
weer een steuntje in de rug om de doelstellingen van de
stichting na te streven.

Dus ook in 2023 hopen wij weer vele Vrienden aan ons te
binden om zo de Bavokerk te kunnen blijven behouden voor
de gemeenschap van Ursem.
De  Bavokerk  is  een  provinciaal  monument  en  in  de
afgelopen  maand  heeft  er  weer  een  inspectie
plaatsgevonden  van  de  Monumentenwacht.  Hun  rapport
met bevindingen over de staat van het onderhoud is leidend
voor de parochieraad om herstelacties te ondernemen. 

Louis Schoutsen

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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Van het pastoresteam

Familiedagen in Wognum
De  grote  familiefeesten  in  de  winterperiode  hebben  we
gehad. Het winterfeest dat nog komt, carnaval, is meer een
dorpsfeest. Maar in de kerk gaan we in februari beginnen
met familiedagen. Daarvoor worden alle gezinnen van het
dekenaat Hoorn uitgenodigd. 
Iedere eerste zondag van de maand is er om 10.00 uur een
gezinsviering,  waarin  pastor  Alvaro  voorgaat  en  piano
speelt.  Daarna  is  er  een  kopje  koffie  en een
catechesemoment. We sluiten af met een lunch. 
We  verwachten  niet  alleen  vaders  en  moeders  met
kinderen, maar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen. 
Voor de catechese worden zowel de kinderen als de ouderen
ingedeeld naar leeftijd. Voor iedere groep is er een pastor of
een  andere  begeleider.  Ik  ga  met  de  vijftigplussers in
gesprek. Ik zal ze niet overhoren uit het ‘vragenboekie’. Dat
was al afgeschaft toen ik zelf jong was. Maar wel wil ik met
hen doorpraten over het Evangelie van de zondag of over
andere onderwerpen die deel uitmaken van ons geloof. 
Voor  de  lunch  mag  iedereen  wat  meebrengen.  Alle
meegebrachte etenswaren worden bij elkaar gezet en met
elkaar gedeeld. 
Dergelijke  familiedagen  worden  ook  in  andere  regio’s
georganiseerd. In het dekenaat Hoorn hebben wij besloten
dit ook te gaan doen, omdat er in de afzonderlijke parochies
weinig  meer  te  beleven  valt  voor  gezinnen.  Er  zijn
nauwelijks  gezinsvieringen en kinderkoren meer.  Ook het
ambacht van misdienaar is bijna uitgestorven. 
Gelukkig hebben we hier in Ursem nog de Bavokids, maar
we redden het niet meer om in alle kerken van tijd tot tijd
iets voor gezinnen te organiseren. Daarom hopen we maar
dat de ouders die hun kinderen iets mee willen geven van
het geloof, bereid zijn samen te komen op één plaats. 

Leest u verder op pagina 10
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 22 januari Geen viering

zondag 29 januari
10. 00 uur Parochianen Bavokids

zondag 5 februari
10.00 uur B. Glorie ‘Eigen Wijs’

zondag 12 februari
10.00 uur A. van Straaten Bavokids

Voorstellen Eerste Communicantjes

Zondag19 februari
10.00 uur Parochianen Bavokoor

   

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
aan uw parochiebestuur!
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Vervolg van pagina 7

Daar  kunnen  ze  elkaar  ontmoeten  en  ervaringen
uitwisselen. 
We  zullen  proberen  naar  alle  gezinnen  per  e-mail  een
bericht te sturen om ze op de familiedagen attent te maken,
maar  mocht  dat  niet  lukken,  dan  bent  u  alvast  op  de
hoogte. 

De eerste drie familiedagen zullen plaatsvinden op zondag 5
februari, zondag 5 maart en zondag 2 april,  Palmzondag.
Plaats van samenkomst is de Hieronymuskerk, Kerkweg 1a,
1687PJ Wognum. Samen met uw (klein)kinderen bent u van
harte welkom. 

Pastor Bert Glorie

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
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Wij gedenken

Jan Timmer, 88 jaar, Sinds 2016 
weduwnaar van Tien Timmer-Kenter

Er is een Ursemmer doodgegaan. 
Jan Timmer was een Ursemmer in hart en 
nieren. 
Geboren en getogen. 
Jammer dat hij zijn laatste levensjaar niet 
hier kon doorbrengen.

Als jongste bediende melk langs de deuren gevent voor 
Rikus Luitjes. 
Later werd dat olie, voor Jaap Ruyter. 
Gevoetbald bij en bier getapt in de kantine van Dynamo.
Ober op West-Friese kermissen.
Zeker ook in Ursem. Bij café Mulder en de Rode Leeuw. 
Getrouwd in 1958 met zijn grote liefde Tien Kenter. 
Tijdelijk een boerderij kunnen betrekken aan de 
Walingsdijk. 
Hier werden 3 van de 4 kinderen geboren: Anne, Gert Jan 
en Menno. 
De jongste, Liesbeth, kwam ter wereld aan de Drinksmeer 
in Rustenburg. 
Maar de langste tijd woonde het gezin aan de Gabriëlstraat.
Gekosterd - ook gekoesterd - in de Bavo-kerk. 
Na zijn VUT werd Jan koster en was hij, zoals op zijn 
afscheid prachtig verwoord in het gedicht ‘De Koster’, stille 
steun en toeverlaat bij kerkdiensten.
Zijn kleinkinderen kwamen met kerstmis graag kijken naar 
de indrukwekkende kerst-groep in ‘Opa’s kerk’. 
Tijdens de herdenkingsdienst op 19 december jl., een dag 
nadat Jan 89 jaar zou worden, was de kerk in kerstsfeer en 
werden die herinneringen tastbaar.
Ook buiten de kerk was Jan een behulpzaam en dienstbaar 
mens. 
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Vraagbaak voor de historische kring van Ursem. Want Jan 
had een feilloos geheugen voor het ‘wie en wat’ in Ursem. 
Hij kende echt iedereen, alsof ie nog dagelijks melk en olie 
ventte. Klussen bij familie en schoonfamilie. Een wandje of 
plafond witten, geen probleem. Uitstapjes met de 
kleinkinderen, graag! 
En daarna het allerliefst nog even een potje kaarten. 
Mooie herinneringen, die altijd zullen blijven.

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

Handig om te weten
5 februari 10.00 uur Familiedag Wognum
10 februari 19.00 uur Vormselviering

in Spierdijk 
12 februari 10.00 uur Voorstellen

Eerste Communicantjes
5 maart 10.00 uur Familiedag Wognum
2 april 10.00 uur Familiedag Wognum

12

mailto:regiodewaterkant@gmail.com


En verder . . 

Kerstspel
Wat een drukte in
de kerk… 
na twee jaar
afwezigheid mocht
het kerstspel 
weer worden
opgevoerd.
Door de voorspelde
ijzel en de finale
van het WK, waren niet alle banken vol, maar wel een volle 
kerk en iedereen kon het goed zien.

Het eerste jaar was wel weer wennen voor iedereen, het 
was chaos!
De regisseur was zijn spelers kwijt, Maria was Jozef kwijt, 
Jozef was Maria kwijt, de herders waren een schaap kwijt.
Gelukkig kwam het allemaal goed en heeft iedereen elkaar 
weer in de armen gesloten. Hierna konden we samen kijken
hoe kindje Jezus werd geboren en door iedereen werd 
bezocht.

Bedankt iedereen voor hun hulp om
dit spel weer te realiseren, en
hopelijk tot volgend jaar.

Een heel fijn 2023 namens de
kerstwerkgroep,

Natasja & Marieke
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Wishful Singing komt 
naar de kop van Noord 
Holland vrijdag 24 
februari 2023 in de Sint
Bonifatiuskerk te 
Spanbroek.

Onder de titel “In de gloria” zal Wishful Singing aan het 
begin van de veertigdagentijd een programma ‘Op weg naar
Pasen’ verzorgen. 

Wishful Singing zingt muziek die de ruimte schept om je 
echt even stil te laten staan en zijn; van doorvoelde 
gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen tot 
levenslustige composities van hedendaagse componisten. 
De muziek wordt omlijst door inspirerende poëzie, die het 
concert een extra dimensie geeft. 

Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de 
muziek en beleef een moment van bezinning en vreugde op
weg naar Pasen!  
Met muziek van onder andere Hildegard von Bingen, Henry 
Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.

Plaats: St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186,1715GV in
Spanbroek. 
Aanvang: 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur.
Organisatie: West-Friese Ekklesia en St. 
Bonifatiusparochie.
Tickets: €17,50. 
Te bestellen bij:
https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-
spanbroek/ of contant bij binnenkomst in de kerk. 
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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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