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Van de parochieraad

Tussen wijding en zilver
De pastores Bert Glorie en Nico Knol hebben beiden in juni
feest. De een viert zijn priesterwijding, de ander omdat hij
25  jaar  priester  is.  Daarom heeft  het  pastoresteam van
regio ‘De Waterkant’ een serie bijeenkomsten georganiseerd
met  onderwerpen  die  hen  'aan  het  hart  gaan'.  In  de
komende  maanden  zullen  er  bijeenkomsten  worden
georganiseerd in aanloop naar deze bijzondere maand.  
We houden u op de hoogte! 
Actuele  informatie  vindt  u  in  de  nieuwsbrief  van  ‘De
Waterkant’, aan te vragen via regiodewaterkant@gmail.com

de parochieraad

Actie Kerkbalans 2020

De actie kerkbalans van het jaar 2019 is goed afgesloten
met een totaalbedrag van € 19.500,00.
Namens de parochieraad bedankt voor uw waardevolle 
bijdragen. 

Geef voor je kerk
Het  jaar  2020  is  pas  begonnen  en
daarbij ook weer de actie kerkbalans.
De  enveloppen  zijn  door  onze
vrijwilligers inmiddels rondgebracht en
ook weer bij u opgehaald.
Velen van u hebben de bijdrage al per
bank overgemaakt. Bedankt hiervoor. 
We hopen weer op een succesvol jaar.

Jack Blank, penningmeester
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het nieuwe jaar is alweer in volle gang.
De aanmelding van de Vrienden voor 
het jaar 2020 loopt op rolletjes en 
we hopen dat er opnieuw een flink
aantal mensen het belang van 
de stichting onderschrijven.
Want het behoud van dit gebouw 
voor de gemeenschap is belangrijk 
als middelpunt bij belangrijke
gebeurtenissen, dat heeft het jaar 2019
wel weer aangetoond.
Dus wijzen wij  u graag nogmaals op de mogelijkheid om
Vriend  te  worden  van  de  Stichting  Vrienden  van  Bavo
Ursem.
De eerste vergadering is alweer achter de rug. Eind februari
zullen  de  vriendenkaarten  worden  verspreid  waarbij  de
aankondiging van de reeds vastgestelde  evenementen voor
dit jaar.
Op 15 maart beginnen we met de kindermusical. 

Het onderhoud
Twee jaar geleden is de betonrot op 
de fundering van het kerk-
gebouw hersteld. Het was nu tijd 
voor een inspectie. Cees Rus 
en ondergetekende gingen in regen-
pak en licht op het hoofd onder 
de vloer. Met kruipdoor en sluipdoor werden de herstelde
plekken  beoordeeld.  Het  was  opvallend  dat  het  redelijk
warm  was  onder  de  kerk.  Met  twee  uurtjes  konden  de
regenpakken worden afgespoeld.
Zoals  eerder  aangegeven  is  het  automatiseren  van  het
torenuurwerk ook in volle gang en zijn de eerste spullen
aangeschaft.  We hopen dat binnenkort het opwinden niet
meer nodig zal zijn.
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Door  de  hete  zomer  hebben een  aantal  coniferen  op  de
begraafplaats het loodje gelegd. Deze worden vervangen,
zodat de omheining weer een gesloten geheel gaat vormen.

Kerkenveiling
Ook dit jaar zal de kerkenveiling weer gehouden worden.
Zoals wellicht bekend is de opbrengst van de kerkenveiling
een belangrijke inkomstenbron voor de stichting. Wij hopen
dat  de  kerkenveiling  ook dit  jaar  weer  een  groot  succes
wordt.

Louis Schoutsen

Kindermusical
Op  zondag  15  maart organiseert  ons  kinderkoor,  de
Bavokids,  samen  met  kindertheaterschool  Kids  With
Attitude uit Heerhugowaard een Kids Concert!

Het  belooft  een  spetterende  voorstelling  te  worden  met
verschillende  popliedjes,  ontroerende  Nederlandstalige
ballads, musical klassiekers en vrolijke meezingers!

Een leuke middag voor jong en oud!

Komen jullie gezellig kijken, luisteren en meezingen?

Aanvang: 15.00 uur
Entree: €3,00 per persoon
Locatie: Bavokerk, Noorddijkerweg 1, Ursem.

Lianne Kenter
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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!

Van het pastoresteam

Jezus wordt in de tempel opgedragen
De stralende aanwezigheid van Gods liefde, lees: Jezus zelf,
werd het eerst gezien door zijn moeder en Jozef. Zij waren
de  eerste  getuigen  van  de  kwetsbare  en  tedere
menswording  van  de  Eeuwige.  Os  en  ezel,  Schorrie  en
Morrie genoemd, stonden erbij en gaven het hun warmte.
Herders van het veld, volk van buiten de poort, waren de
volgende getuigen.  Jezus wordt  allereerst  gevonden door
hen die ‘hét niet gemaakt hebben’. 
Vervolgens is heel de wereld op zoek naar die Goddelijke
aanwezigheid en eren hem met goud, wierook en mirre. Ze
zoeken naar iets koninklijks, iets goddelijks, iets menselijks.
In Jezus zijn alle drie verenigd. Na de ontmoeting met dit
kind, deze kwetsbare God, gaat hun levensweg voorgoed
anders  en  brengen  zij  dat  verhaal,  hun  ontmoeting,  de
wereld in, net zoals de herders in de nacht. 
Herders en wijzen, de eerste verkondigers van een God die
het  aandurft  mens  te  worden  en  de  mensen  die  Hem
ontmoeten laat voelen dat ze beminde mensen zijn, dat ze
serieus worden genomen en worden gezien! 
6



Dan komt de tijd waarop moeder en vader het kind in de
tempel  moeten  opdragen.  De  voorschriften  moeten  aan
deze  eerstgeboren  zoon  worden  voltrokken.  Hij  moet
worden  vrijgekocht  van  de  Eeuwige,  maar  hier  komt  de
Eeuwige zelf  in de tempel.  Hij,  'Het licht van de wereld',
verlicht terwijl hij wordt binnengedragen de tempel zelf en
de omstanders.  
De  oude  Simeon  en  Hanna  zien  dat  en  getuigen  ervan.
Gods  stralende  aanwezigheid  is  van  hun  gezichten  af  te
lezen  wanneer  ze  die  kleine  in  hun  armen  nemen  en
getuigen van hun geloof, hoop en liefde. 
Nu is de kring van Kerstmis voltooid, nu straalt het licht,
Gods stralende aanwezigheid, overal. Nou ja, overal?
Laten we proberen daar waar het niet licht is, waar mensen
in  de  donkere  toestanden  die  het  leven  moeilijk  maken,
moeten  leven,  wat  licht  te  brengen,  een  bloemetje,  een
luisterend oor,  een schouder om op te  steunen of  uit  te
huilen of letterlijk een lichtje mooi inpakken en te brengen.
Tot ziens in een van onze tien kerken!

Pastor Nico 

Wij gedenken

Agnes Duin-Buis, 80 jaar  
Agnes  werd  geboren  op  15  april
1939 in Hem. Hier groeide zij op in
een  gezin  met  haar  twee  zussen
Thea en Tini. Toen Agnes opgroeide
ontmoette zij op een dansavond Jan
Duin. Op 8 november 1962 trouwde
zij  met  hem.  Zij  verhuisden  naar
Ursem. 
Er  werden  drie  kinderen  geboren,
Marja, Karina en Arjan.
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Agnes was thuis en zorgde voor haar kinderen, zij was er
altijd. 
In de zomer ging het gezin altijd kamperen. Agnes zag er
altijd  een  beetje  tegenop  om  alles  in  te  pakken,  maar
eenmaal op de camping wilde zij niet meer naar huis. 
Ze vond het prachtig en genoot volop.
Het favoriete  gebak in  huize Duin was wel  de door haar
zelfgebakken  appeltaart.  Dit  kon  zij  als  de  beste  en
behoorde dan ook zeker bij de kerstraditie.

Tuinieren was een grote hobby van Agnes. Van alle plantjes
kende  zij  de  naam.  Overal  waar  ze  kwam en  een  mooi
plantje  zag,  werden  stekkies  afgenomen  en  thuis  verder
opgekweekt. Haar eigen tuin was haar grote trots.
Na  het  overlijden  van  haar  man  Jan,  nu  alweer  19  jaar
geleden, werd zij lid van ‘Het Woelige Nootje’, het koor van
Ursem. Zingen vond ze één van de leukste dingen die ze
ooit  had  gedaan,  ze  sloeg  dan  ook  geen  repetitie  of
optreden over.

Bijna 15 jaar geleden ontmoette Agnes opnieuw een liefde
in haar leven. Dat was Tim Bakker, samen hebben zij nog
vele mooie jaren gehad. Zij hebben mooie reizen gemaakt
en veel gezelligheid mogen beleven.

Agnes is  op 15 april  2019 tachtig  jaar  geworden, “als  ik
toch eens tachtig worden mag”, zei ze altijd. Dit heeft ze
met  een  mooi  feest  gevierd  samen  met  haar  kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden.

Helaas kwam aan  alle fijne dingen  een einde toen op 27
september bij  haar een hersentumor werd geconstateerd.
Hierna ging alles in sneltreinvaart en is onze mam en oma,
op 5 december 2019 overleden. 
Wij  denken  terug  aan  al  het  positieve  dat  zij  ons  heeft
meegegeven en  gaan haar heel erg missen.
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Vera Witte-Schaap, 92 jaar
Op  18  december  2019  is  Vera
Witte-Schaap overleden.  
Vera  werd  op  14  mei  1927
geboren  in  Ursem,  als  dochter
van Cees en Geertje Schaap.  
Omdat ze veel broers en zussen
had,  moest  ze,  zoals  toen
gebruikelijk,  na de lagere school
aan het  werk.  Haar  leven stond
daarna  in  het  teken  van  hard
werken.  
Het was jammer dat ze niet kon
doorleren, want Vera was een intelligente vrouw. Daar had
in de huidige tijd wel meer in gezeten, maar zij was van de
generatie vrouwen van wie het leven werd bepaald door het
werk dat hun man deed. 

Vera  was  getrouwd  met  Henk  Witte,  een  ondernemende
middenstander en dus werkte ze haar hele leven mee in de
zaak. Ze regelde van alles achter de schermen en zorgde
voor de vijf kinderen, de huishouding en de drukke winkel.  
Daar klaagde zij niet over, dat deed ze gewoon. En als het
haar eens een keer teveel werd, dan foeterde ze een paar
minuten lang iedereen de kamer uit en daarna was ze weer
helemaal goedgemutst.  

Na veel pogingen bemachtigde ze haar rijbewijs. Toen ze na
haar werkzame leven met Henk op het Nijverheidsterrein
ging wonen, gebruikte ze haar auto om ‘tafeltje dekje’ te
bezorgen.  
Samen met Henk verhuisde ze in 1997 naar Alkmaar, waar
ze gelukkige jaren doorbrachten in een appartement in het
centrum.  Toen  de  gezondheid  van  Henk  begon  te
verslechteren verhuisden ze in 2007 terug naar Ursem en
betrokken  een  zorgwoning  boven  de  Rustenburcht.  In
datzelfde jaar overleed Henk. 
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In de laatste jaren van haar leven begon haar geheugen
minder te worden. Niettemin bleef ze opgewekt. Ze had het
gelukkig  heel  goed  in  de  Rustenburcht.  Ze  werd  goed
verzorgd en deed mee aan alle activiteiten.  
Vera  was  een  verstandige  vrouw.  Als  moeder  en
grootmoeder was ze lief en zorgzaam. Ze is ruim 92 jaar
oud geworden en heeft een paar achterkleinkinderen in haar
armen mogen houden.  

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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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 jeanette.oomes@telfort.nl
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 2 februari
10.00 uur H. Nieuwkamp ‘Eigen Wijs’

zaterdag 8 februari
19.00 uur Alvaro Rodriguez Luque Bavokids

zondag 16 februari
10.00 uur A. van Straaten Bavokoor

zondag 23 februari Geen viering

Aswoensdag
dinsdag 25 februari

09.45 uur N. Knol Samenzang

zondag 1 maart
10.00 uur A. van Straaten Bavokids

Presentatie Communicantjes

zondag 8 maart Geen viering 

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

Viering door de week
Elke dinsdagochtend om 9.45 uur is er een viering in ‘De
Rustenburcht’. 
Deze viering is voor iedereen toegankelijk! 
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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!

     

Handig om te weten
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1 maart 10.00 uur Presentatie 
Eerste Communicantjes

15 maart 15.00 uur Kindermusical
24 maart 19.30 uur Open parochieavond
4 april 20.00 uur Kerkenveiling



En verder . . .

Zondag  22  december,  kerstspel  ‘Het  licht  schijnt
overal’
 “Een eeuw geleden was er nog geen elektriciteit, waren er
geen auto's, geen i-pad’s en geen internet. Mensen werkten
overdag en 's nachts sliepen ze. Zo ook in ons dorp Ursem.
Maar in de winter, als het vroeg donker werd, was daar een
man,  meneer  Lucius,  die  ervoor  zorgde  dat  de  mensen
veilig hun weg konden vinden in Ursem. Eén voor één stak
hij met een grote lucifer de lantaarnpalen aan. En als alle
mensen sliepen, diep in de nacht, deed hij weer zijn ronde
en doofde alle lichtjes, anders waren de kaarsjes te snel op.
Maar  op  een  avond  leek  het  alsof  er  een  wonder  was
gebeurd. Waarom?” 
 

Zoals alle aanwezigen hebben gezien kan meneer Lucius nu
zelf ook kerst vieren en het kerstspel elk jaar meekijken in
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de  Bavokerk.  Wie  weet  zien  we  hem  volgend  jaar  wel
tussen het publiek zitten� �.
Wij hebben genoten van het kerstspel dit jaar en willen alle
vrijwilligers en spelers die betrokken zijn geweest bij  het
Kerstspel enorm bedanken. In het bijzonder Joost Spil en
zijn  vrienden  van  geluid  en  techniek,  want  dankzij  hun
bijdrage  brandden  de  lichten  en  was  iedereen  goed  te
horen.
Wij hebben al weer zin in volgend jaar. Hopelijk zien we je
daar dan weer � �. Noteer alvast zondag 20 december 2020
in je agenda. En mocht je zelf mee willen spelen, meld je
dan bij ons of kijk op onze facebookpagina. 

Namens Kerstspel-werkgroep Bavokerk, 
Marieke Bakker & Natasja Rikken  
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Kerkenveiling  2020
‘Samen werken voor de kerken’

Onder dit motto organiseert het
comité Kerkenveiling Ursem
op 4 april voor de 21e keer
een  kerkenveiling.  De
opbrengst  van  de
kerkenveiling  zal  door  de
Bavoparochie  en  de
Hervormde  Gemeente
worden  besteed  aan  de
modernisering  van  de

kerkgebouwen naar de eisen van deze tijd. 

De Stichting Vrienden van Bavo Ursem en de kerkenraad
van  de  Hervormde  Gemeente  hebben  het  comité
Kerkenveiling  Ursem,  met  een  40-tal  vrijwilligers,  bereid
gevonden  om  voor  onze  beide  kerken  een  wervelende
veiling te organiseren. De veiling gaat plaatsvinden onder
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toeziend oog van Appel Notarissen en als veilingmeester zal
fungeren  de  heer  Richard  de  Beer  uit  Wervershoof.

Graag willen wij bij u aankloppen en vragen iets voor de
kerkenveiling te geven. Wij vragen om bruikbare koopjes,
zoals  planten,  een lekkere  taart,  een pondje  paling,  een
tegoedbon enzovoort. Of verzin, eventueel gezamenlijk met
familie, buren of kennissen, een originele activiteit of leuke
workshop!
De vrijwilligers komen in de periode van 4 tot en met 15
februari  bij  u  langs  om  uw  koopje  te  noteren.  Met  uw
medewerking kunnen we er samen een mooie veiling van
maken!
Alvast  bedankt  en  u  bent  van  harte  welkom  bij  de
kerkenveiling op  zaterdag 4 april  in café de Rode Leeuw,
aanvang 20.00 uur.

Comité Kerkenveiling Ursem
Oecumene Taizé-viering
Zondag 22 maart in de in O. L. Vrouw 
Geboortekerk, Hornplein 1 te
Schermerhorn. Aanvang 19:30 uur.

Taizé is een klein plaatsje in Bourgondië,
Frankrijk.
Sinds  1940  is  daar  een  oecumenische  gemeenschap
ontstaan waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren
bijeenkomen. 

De Taizé-vieringen onderscheiden zich van andere vieringen
door eenvoud, gemakkelijk mee te zingen korte liederen die
verschillende malen herhaald worden, passende teksten, 
korte meditaties, gebeden,  stilte, een lichtceremonie en 
een passend aandacht centrum. Ze worden al diverse jaren 
gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van 
Kerken Schermer e.o. 
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Een Taizé-viering is de moeite waard en een moment van 
rust in deze toch al hectische tijd!

‘Dromen’

Dit keer is het thema van de Taizé-viering ‘Dromen’.
- Zij die hun dromen waar maken, zijn diegenen die er 

in geloven;
- Dromen waarheid maken en angsten overwinnen 

hebben een ding met elkaar gemeen; je moet er aan 
beginnen; 

- Volg je hart, maak je dromen waar, geloof in jezelf! 
Je kunt het, echt waar.

Deze avond staat deze viering onder muzikale leiding van 
harpiste Caitlyn Immerzeel. Zij speelt voor ons voor, tijdens
en na de Taizéviering sfeervolle harpmuziek.

Licht speelt tijdens deze viering een belangrijke rol en deze
avond zijn we dan ook in de gelegenheid een kaarsje te
ontsteken  maar  ook  een  gebed/voorbede  uit  te  spreken

voor  een  naaste  of  voor  ons
zelf. U kunt zich hier thuis al
op voorbereiden.

We zijn een klein uurtje bij 
elkaar in een sfeervolle kerk 
en daarna is er gelegenheid 
na te praten met een kop 
koffie of thee. 

Zet deze datum in uw agenda 
of op de kalender, want een 
Taizé-viering is de moeite 

waard. Het is een moment van rust in deze toch al 
hectische tijd.
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U bent van harte welkom bij deze viering. 

De Taizé-werkgroep

Droom voor morgen
Maar begin alvast vandaag

Lucky Buddha

                 

Passiespelen Tegelen 23 augustus 2020
Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de
laatste dagen van het leven van Jezus:
Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste
Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas,
de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus,
zijn  pijnlijke  kruisgang  en  uiteindelijk  zijn  dood  aan  het
kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de
christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.
Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 ten tonele
verscheen,  verwachtten  de  joden  de  verschijning  van  de
verlosser, de Messias. In de Romeinse provincie Palestina
begon  Jezus  op  zijn  dertigste  publiekelijk  zijn  leer  te
verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een

20



van  hen  was  Judas  Iskariot,  met  wiens  hulp  het  joodse
gerechtshof  erin  slaagde  om  Jezus  te  arresteren  en  ter
berechting over te dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus
werd  beschuldigd  van  verraad  tegen  Rome.  Uiteindelijk
beval Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus.
Jezus: “Geef ons wat wij elke dag nodig hebben aan brood,
aan warmte en aan inzicht.”

Passiespelen 2020: ‘Hem achterna’
De tekstschrijvers van de editie 2020, Jan-Jaap Jansen en
Ineke  ter  Heege,  hebben  een  heel  nieuw  Passiespel
geschreven.  Actueler  en  met  meer  noodzaak  dan  ooit.
Daarin blijft het verhaal over de laatste dagen van het leven
van  Jezus  weliswaar  gehandhaafd,  maar  er  worden  heel
andere,  hedendaagse,   accenten  gelegd.  Zo  wordt  de
veroordeling tot de kruisdood door de hogepriesters heftig
bekritiseerd door Jozef van Arimathea, is Jezus eerder een
rebel dan een Heiland en speelt Judas een verwarde rol van
redder van de Messias. Ook zijn de vrouwen rondom  Jezus,
waaronder zijn moeder Maria en zijn goede vriendin Maria
Magdalena, veel belangrijker en krachtiger geworden.

‘Hem achterna’  vertelt  het  verhaal  van  toen  en  nu,  van
strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van
onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde
en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in
een betere wereld.

Het programma voor die dag is als volgt:
9.30 uur staat de touringcar bij het Kerkhuys in Spanbroek,
9.45 uur vertrek, 10.45 uur 2x koffie of thee met gebak in
de  omgeving  van  Utrecht,  11.30  uur  vertrek,  13.30  uur
aankomst in Tegelen. 
Bezoek aan de Passiespelen met pauzeconsumptie
17.00 uur vertrek uit Tegelen, 19.00 uur in Ankeveen staat
het driegangen diner voor u klaar,  
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20.30 uur vertrek naar Opmeer, 21.30 uur terugkomst in
Opmeer. 
De prijs per persoon (alles inbegrepen, behalve de drankjes
tijdens  het  diner)  is  nog  afhankelijk  van  het  aantal
deelnemers. Bij 35 – 39 personen kost het € 105,00, bij 40
– 44 personen € 100,00 en bij 45 – 50 personen € 97,50.

-------------------------------------------------------------
Opgavestrook voor de Passiespelen op 23 augustus.
Insturen  voor  1  mei naar  Jan  Verbruggen,  Meerkoet  6,
1715 HJ Spanbroek jcj.verbruggen@quicknet.nl 

Naam: 
Straat:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
e-mail:
Handtekening:
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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
Lid:
Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN  Ursem
Tel.: 072-5022152

Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL  Ursem
Tel.: 072-5022419
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	Onder dit motto organiseert het comité Kerkenveiling Ursem op 4 april voor de 21e keer een kerkenveiling. De opbrengst van de kerkenveiling zal door de Bavoparochie en de Hervormde Gemeente worden besteed aan de modernisering van de kerkgebouwen naar de eisen van deze tijd.

