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Van de parochieraad
We kunnen sinds eind september gelukkig weer redelijk
gewoon met elkaar omgaan; de coronamaatregelen zijn
grotendeels opgeheven. Ook het te kerk gaan mag weer
plaatsvinden zonder maximum van 30 aanwezigen, zelfs
zonder QR code, met koren die zingen en een gewone
communie uitreiking. Dus we proberen weer allerlei zaken
op gang te brengen na zo’n anderhalf jaar met allerlei
beperkingen. Dit vraagt wel de nodige organisatie maar
gelukkig staan diverse werkgroepen en vrijwilligers ons bij
om alles op rolletjes te laten verlopen. Het seizoen is na de
vakantieperiode al weer vlot gestart met vieringen voor de
1e Communie en het Vormsel alweer achter de rug.
Nu ik dit schrijf staan we aan de vooravond van de viering
van het 100 jarig bestaan van ons kerkgebouw. U zult
inmiddels in diverse kranten wel een en ander hebben
gelezen hierover, ook weer dankzij de inzet van weer
andere vrijwilligers.
100 Jaar bestaat nu het destijds genoemde “nieuwe
kerkgebouw”, welke op maandag 22 augustus 1921 door de
bisschop is ingezegend. Dit was een heel spektakel, met
fanfarekorps, een 60 tal ruiters en heel veel omstanders die
vanaf de zuivelfabriek “de Prinses” naar de kerk zijn
gelopen. Een groot aantal notabelen, zeer-eerwaarden en
overige gezagsdragers reden per koets of per auto in deze
stoet mee. Met versiering en verlichting op de “Buurt” en
rondom bij de kerk, en de aanwezigheid van vele
belangstellende uit omliggende dorpen. Een feest wat nog
lang over zich liet spreken, zoals valt te lezen in de
boekwerken “Bij het eeuwfeest van de St. Bavoparochie”
door N.J.M. Oud geschreven ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan van onze parochie in januari 1962.
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En dan te bedenken dat de eerdere houten kerk in gebruik
is genomen in 1858. Onze gemeenschap ging voor die tijd
per voet, per boot varende door de polder via de Gouw en
de Wijzend of per koets via de Noorddijk of de Walingsdijk
naar de Goorn. De “oude kerk” is dus begonnen als
“bijkerk” van de Dominicaanse parochie van de Goorn en
per 1862 als zelfstandige kerk voor de Bavo parochie.
Inmiddels bijna 160 jaar later doen we ons best om een
levendige parochie te zijn, waarbij het kerkgebouw naast de
parochiële vieringen ook een steeds meer socialere functie
krijgt. Iets waar duidelijk behoefte aan is, zeker gezien de
opkomsten bij concerten, lezingen, herdenkingen en
tentoonstellingen die inmiddels al een heel aantal jaren
worden georganiseerd.
Heel ver vooruitkijken kunnen we niet, maar zolang
voldoende parochianen, vrijwilligers, werkgroepen,
koorleden, voorgangers en vele anderen de schouders er
onder blijven zetten of gewoon een steentje bijdragen
kunnen we met zijn allen onze parochie en het gebruik van
het kerkgebouw nog een heel aantal jaren voortzetten.
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem
Nieuws Vrienden van Bavo Ursem
Het is alweer enige maanden geleden dat er
nieuws te melden was over de stichting Vrienden
van Bavo Ursem.
Nu het gebouw 100 jaar bestaat en bescheiden gevierd gaat
worden door alle onzekerheden van deze tijd, is de pen
weer ter hand genomen.
Na ruim een jaar is er weer een vergadering geweest van
het bestuur van de stichting.
Hierbij bleek de stand van het aantal vrienden voor het jaar
2021 niet onder te doen voor de voorgaande jaren en
bedraagt 152.
Ongetwijfeld heeft u gezien dat het kerkgebouw weer strak
in de lak is gezet. Dit was weer nodig volgens het rapport
van de monumentenwacht. En ook het uurwerk gaat nu
keurig op tijd. Cees Rus heeft hiervoor vele uren besteed
om de juiste oplossing in te zetten. Nu nog even de
definitieve stroom voorziening regelen en dan is dit speciale
project afgerond en uitgevoerd door de vrienden.
Verder hebben we gekeken wat de mogelijkheden voor dit
jaar kunnen zijn om nog activiteiten te ontwikkelen. Die tijd
is echter beperkt en gaan we ervoor om in 2022 grootser
uit te pakken.
De jaarlijkse vriendenavond die in 2020 en 2021 niet is
gehouden hebben we nu gepland voor januari 2022. Daarin
zullen we gelijk verslag doen van alle betreffende jaren.
Deze datum zaterdag 15 januari 2022 kunt u alvast
noteren; wij hopen dan een gezellige informatieve avond te
houden voor alle vrienden.
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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!

Wij gedenken ````
John Dol, 87 jaar
John is geboren op 25 maart 1934 op de
Noorddijk, net buiten Ursem.
Zijn voorouders kwamen uit Wervershoof.
In die tijd, net als Medemblik iets
verderop, moesten ze zorgen dat ze het
droog hielden achter de dijk. Het was een
hard bestaan.
In de jaren 30 was dat niet veel anders. Als zoon van Niek
Dol en Sijt van der Gulik groeide John op te midden van een
gezin van dertien kinderen. Het was een dolle boel daar op
de Noorddijk. Met vijftien mensen aan één tafel. Een hele
opgave om te zorgen dat iedereen goed te eten en
aandacht kreeg.
Toen de oorlog begon zat John inmiddels op school. Daar
deed je hem geen plezier mee. Wat was hij blij dat hij op
z’n twaalfde niet meer hoefde.
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Op het land werken, daar voelde hij zich vrij. Daar was zijn
toekomst. Hij werkte jaren bij zijn vader. Het was 1956 dat
hij Riet Neefjes uit Obdam leerde kennen. Een mooie
toekomst lag in het verschiet. Op 10 mei 1960 trouwden ze.
Hun zonen Niek en Sjaak werden geboren op de Noorddijk.
Joop werd geboren in de Uitgang, net buiten Ursem.
Inmiddels hadden John en Riet een bloeiend bollenbedrijf op
gebouwd.
Naast dat John oog had voor wat nodig was voor het
bedrijf, was hij, net als Riet, een harde werker en maakten
ze lange dagen. Ze genoten van de kinderen, ze genoten
van hun bedrijf.
Toen de kinderen hun eigen weg gingen, verhuisden John
en Riet naar Rustenburg. Net als in de Uitgang voelden ze
zich daar thuis. Ze hebben veel kunnen genieten van hun
kleinkinderen.
Ook hielden ze veel van hun kaartavondjes.
Het was schrikken dat Riet ziek werd een paar jaar geleden.
Het kwam voor John hard aan dat zijn geliefde Riet vorig
jaar april overleed. Hij maakt een moeilijke tijd door. Na
verloop van tijd fleurde hij wat op. Zware epilepsieaanvallen
in de laatste maanden werden hem te veel. Op 24 augustus
is John overleden.
We zijn onze ouders John en Riet heel dankbaar voor wat ze
voor ons hebben gedaan.
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Joop van Diepen, 92 jaar
Pap werd geboren op 28 november
1928 in Ursem.
Op
school
kon
pap
redelijk
meekomen, kon goed rekenen, maar taal was niet zijn
sterkste vak. Hij was meer van zijn handen, kon prachtig
tekenen.
Na de lagere school ging hij gelijk aan het werk, er was
genoeg te doen, thuis op de boerderij of elders bij de
boeren in de omgeving.
Op een dansavond ontmoette hij mam, Riet van der Lee.
Op 29 juni 1961 trouwden zij in Berkhout en woonden de
eerste jaren op de Noorddijkerweg bij opa Van Diepen en de
nog thuis wonende broer Jan.
In 1962 verhuisden zij naar Rustenburg waar pa zijn eigen
bedrijf begon samen met mam.
Daar werd op 27 mei 1964 dochter Cora geboren en op 05
oktober 1966 kwam zoon Sjaak daar ter wereld.
Op 24 maart 1968 sloeg het noodlot toe.
Bij de brand op Rustenburg gingen vier boerderijen
(waaronder die van pap en mam) en twee woonhuizen in
vlammen op.
Wij gingen tijdelijk wonen in een huisje op Ursem waarna
we in 1970 gingen verhuizen naar een nieuw huis met stal
aan de Verkavelingsweg tussen Rustenburg en Ursem, later
beter bekend als ‘Het Gors’.
Op 15 september 1972 werd de jongste zoon Pieter-Jan
geboren.
Pap had naast de koeien en tulpenbollen, soms rode bieten
en witlof. De zomervakantie werd door het gezin gevuld
met werken op het land of in de schuur.
Hobby’s waren klaverjassen, tv-kijken en biljarten.
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Na zijn pensionering ging pap biljarten in ‘De Rustenburcht’.
Dit vond hij zo leuk dat toen hij in De Goorn ging wonen,
nog steeds op de fiets naar Ursem ging en nam op de
terugweg steevast een visje mee.
Pap heeft zich ook jaren ingezet als drager van
Begrafenisvereniging St. Barbara. Hij had, doordat hij eigen
baas was, tijd om overledenen naar hun laatste rustplaats
te dragen.
Opa was apetrots op zijn kleinkinderen: vier kleinzoons en
een kleindochter.
In 2003 verhuisden pap en mam naar De Goorn in het
appartement van Sjaak. Daar hebben ze zeventien jaar
gewoond tot vorig jaar februari. Toen zijn ze ingetrokken in
‘De Rustenburcht’, hun laatste stekkie samen.
Afgelopen juni waren pap en mam 60 jaar getrouwd en
hebben dit op gepaste wijze gevierd met gezin, familie en
bewoners van ‘De Rustenburcht’. Hij noemde tijdens de
brunch bij Pieter-Jan hoe trots hij op zijn gezin was en hoe
iedereen met elkaar omging!
Na een kort ziekbed is pap 17 september rustig ingeslapen.
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 10 oktober
10.00 uur
N. Knol
‘Eigen Wijs’
100-jarig bestaan Bavokerk
zondag 17 oktober

Geen viering

zondag 24 oktober
10.00 uur
Parochianen

Bavokoor

Zondag 31 oktober
10.00 uur N. Knol

Bavokids

Allerzielen
dinsdag 2 november
19.30 uur N. Knol

‘Eigen Wijs’

zondag 7 november
10.00 uur
Parochianen

Bavokoor

zondag 14 november

Geen viering

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 voor iedereen toegankelijk!

‘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? De koffie staat voor u klaar!
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
10 oktober
2 november

10.00 uur
100-jarig bestaan Bavokerk
19.30 uur
Allerzielenviering
10.00 uur – 15.30 uur kerk open
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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!

Bericht van de M.O.V.
Wij gaan het hele jaar
door voor de Voedselbank!
Onze parochie zamelt houdbare
voedingsmiddelen en
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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

Verantwoordelijkheid
Als priester heb je in een parochie veel taken te vervullen.
Behalve het persoonlijk pastoraat en het bedienen van de
sacramenten hoort ook het bestuurswerk erbij. Dat doe je
natuurlijk samen met parochianen. In onze regio was tot nu
toe Nico Knol de pastoor en hij was dan ook voorzitter van
het regiobestuur. Omdat het bestuurswerk Nico zwaar viel,
was het de bedoeling dat Alvaro en ik dat op den duur op
ons zouden nemen. In een gesprek dat wij als pastoresteam
in maart daarover hadden met de bisschop, bleek dat er
vanuit het bisdom bezwaren werden gemaakt tegen de
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manier waarop ons regiobestuur functioneerde. Dat bracht
een ontwikkeling op gang die uiteindelijk leidde tot het
vertrek van het hele bestuur. In het bericht hieronder leest
u hier meer over. Alvaro en ik zijn inmiddels benoemd tot
nieuwe bestuursleden, samen met Cees Backer, een man
uit Velsen-Noord. Dit is een situatie die wij zo kort mogelijk
willen laten duren. Daarom zijn wij op zoek naar mensen
die een bestuurstaak in onze regio op zich willen nemen.
Dan komt de verantwoordelijkheid voor het bestuurswerk
weer te liggen waar ze thuishoort: bij de pastores en
parochianen samen.

Mededeling regio De Waterkant
Beste parochianen van de parochies in regio De Waterkant,
De afgelopen jaren heeft het regiobestuur, in goed overleg
met de parochieraden, hard gewerkt om de belangen van
de parochianen zo goed mogelijk te behartigen. Gedurende
die jaren zijn daarbij verschillen van inzicht met het bisdom
aan het licht gekomen, die onoverbrugbaar bleken te zijn.
Dit heeft ertoe geleid dat de bisschop van HaarlemAmsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, besloten heeft met
ingang van 15 juni jl. een deel van het bestuur van regio De
Waterkant te ontslaan. Het gaat om de vertegenwoordigers
van de verschillende parochies die tevens actief waren als
voorzitters van de parochieraden. De functie binnen de
parochieraad blijven zij houden.
Het dagelijks bestuur van de regio mocht aanblijven om
lopende zaken af te handelen tot een nieuw bestuur
aantreedt. Vanwege de verschillen van inzicht,
gecombineerd met het eenzijdig inperken van
bevoegdheden door het bisdom hebben ook de leden van
het dagelijks bestuur zich genoodzaakt gevoeld hun ontslag
in te dienen. Het pastoresteam betreurt deze gang van
zaken. In de afgelopen jaren is er een uitstekende
samenwerking geweest tussen pastoresteam en het
bestuur. Er wordt door het pastoresteam niet getwijfeld aan
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de integriteit en inzet van de leden van het voormalige
regiobestuur.
Het pastoresteam is Sjaak de Koning, Gre Ooijevaar, Win
Bijman, Tony Slaman, Jos van Straalen, Els van der Hulst,
Sjaak Koopman, Adri Wever, Jan Wijnker, Adrie Vlaar en
José van Leerdam zeer dankbaar voor de wijze waarop zij,
tezamen met hen, de regio hebben ontwikkeld, bestuurd en
vormgegeven.

Nieuwe benoemingen
De pastoorstaak zal gezamenlijk en solidair (in solidum)
uitgeoefend worden door de priesters van de regio. Álvaro
Rodríguez Luque is benoemd tot pastoor-moderator van de
regio, voorzitter van het bestuur en coördinator van de
pastorale zorg. Bert Glorie is benoemd tot pastoor in
solidum, vicevoorzitter en begeleider van het
samenwerkingsproces van de parochies. Nico Knol is
benoemd tot pastoor in solidum, en blijft pastorale taken
vervullen in de hele regio. De pastorale zorg in de parochies
wordt gedragen door bovengenoemde priesters samen met
pastoraal werkster Anne-Marie van Straaten. Tevens is Dhr.
Cees Backer uit Velsen-Noord benoemd tot secretaris
penningmeester ad interim.
Momenteel zijn Bert en Álvaro op zoek naar mensen uit
onze eigen parochies die bereid zijn om een nieuw bestuur
in de regio te vormen.
Wij rekenen op uw gebed in deze tijd. Met uw steun en de
inzet van de vele vrijwilligers in onze parochies hopen wij
dat onze geloofsgemeenschappen een teken van licht en
hoop in deze streek kunnen blijven.
Met vriendelijke groet,
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De voormalige leden van het dagelijks bestuur en het
pastoresteam van regio De Waterkant

En verder . . .
Allerzielen
Op Allerzielen, dinsdag 2 november, gedenken wij in onze
parochiegemeenschap alle overledenen. In het bijzonder
hen, die wij het afgelopen jaar hebben moeten loslaten.
Juist op deze dag beseffen we meer dan anders dat het
leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en
het gemis.
Wij willen u van harte uitnodigen voor de Allerzielenviering
om 19.30 uur in de H. Bavokerk. Pastor Nico Knol zal hierin
voorgaan samen met de werkgroep Allerzielen en ‘Eigen
Wijs’.
In deze viering willen we in woorden, muziek en gebaar
gedenken, het verdriet delen en elkaar tot steun zijn. Om
zo samen, stap voor stap, een weg te zoeken naar hoop en
licht.
Het licht van de gedenkkaarsen, die we branden voor de
overledenen van dit jaar, nemen we van de Paaskaars,
symbool van licht en warmte.
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Na afloop bezoeken we het sfeervol verlichte kerkhof.
Achter in de kerk kunt u graflichtjes kopen voor € 2,00,
zodat u die mee kunt nemen naar het kerkhof om het licht
te verspreiden. Aansluitend nodigen wij u uit voor een kopje
koffie of thee in ‘De Overkant’.
Uitnodiging is met in achtneming van de dan geldende
maatregelen.
Kerk open op Allerzielen
Natuurlijk kunt u ook overdag naar het kerkhof met een
bloemetje en/of een kaarsje. Gewoon even stilstaan bij en
denken aan degene van wie je veel houdt.
De kerk is op deze dag open van 10.00 uur tot 15.30 uur
voor een kopje koffie of thee.
Op deze speciale dag staat een ‘bakkie troost’ voor u klaar.
Werkgroep Allerzielen
De Gerardus- en Mariakalender 2022
De kalenders zijn ook dit jaar achter in de kerk te koop.
De Mariakalender kost € 12,00.
De Gerarduskalender is te koop voor € 8,50.
Abusievelijk was in de vorige ‘Op Weg’ een prijs genoemd
van € 10,50.
U kunt de kalenders ook kopen bij Karin Bierman
Reigerlaan 55, telefoon: 072 – 5022438.
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Bavokids collecte
Wij zijn weer begonnen met repeteren!
En het koor begint ook alweer wat groter te worden met
enthousiaste nieuwe kids! Hier zijn we heel blij mee.
Ook zijn we allemaal nieuwe popliedjes aan het instuderen,
zoals ‘Alles komt goed’ van Jaap Reesema.
Om ieder jaar een leuk uitstapje te kunnen organiseren,
collecteren we één keer per jaar.
Dit jaar zullen we dit doen op zondag 31 oktober, aan het
eind van de viering!
We hopen natuurlijk op gulle giften, zodat we een
fantastisch uitstapje kunnen gaan maken!
Namens het bestuur van de Bavokids,
Lianne, Jim, Marijke, Wil en Natasja
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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:
Mevr. I. Vreeswijk-de Vos
Walingsdijk 14, 1645 RN Ursem
Tel.: 072-5022152
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