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Van het pastoresteam
Op de pedalen
Wat komt er na ‘Dry January’; Oh, wat heb ik toch een
hekel aan die ‘Anglisismen’.
Nog ’n keer dan, wat komt er na ‘droge januari’?
Zo’n actie van voorbijgaande aard, in januari geen alcoholhoudende dranken drinken. Wat gaan we in februari doen?
Samen Kerk, het maandblad van het bisdom HaarlemAmsterdam kopt: VASTEN trendy én traditie. Vasten is
trendy en hip, schrijft Marucie Lagemaat, de schrijver van
het artikel. Inderdaad er zijn goeroes en beïnvloeders die
het nieuwe vasten promoten. Periodiek vasten, dat wil
zeggen een dag of hooguit een week en dan vooral
vanwege het lijf of om je geestelijk ergens, bijvoorbeeld
een wedstrijd, op voor te bereiden.
Men is ook niet bescheiden met het bekend maken van dat
vasten. Op verjaardagen of bij zomaar een bezoek: ‘nee,
geen borrel, koekje of hapje… ik vast want….’
Op Aswoensdag begint in de Christelijke wereld de 40dagentijd. Vroeger een periode waarin volgens kerkelijke
regels dagelijks werd gevast, nu een periode waarin er
alleen nog voor Aswoensdag en goede Vrijdag vasten en
onthouding geldt; een dag zonder luxe en lekkers, een dag
zonder vlees. Maar ja, tegenwoordig is het heel normaal om
minder vlees te eten, dat zou beter zijn voor het milieu…
Op de andere dagen in de 40-dagentijd word je aangeraden
om wat soberder te leven en wat je uitspaart aan luxe en
lekkers, opsparen voor een goed doel.
Wanneer we de Bijbel openslaan om te kijken wat daar over
vasten geschreven staat, dan lezen we dat Jezus niet
oproept om offers te brengen en al helemaal niet om
mensen om je heen te laten weten dat je vast.
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‘Was je gezicht, zalf je hoofd, laat niet zien dat je vast,
maar vast voor je vader die in het verborgene is, die zal het
zien’.
Het vasten volgens Jezus is het doen van gerechtigheid en
dan geen eigengerechtigheid, maar het recht van de ander
respecteren, het bestaan van de ander recht doen; de
naaste beminnen gelijk jezelf. Sowieso, is vasten en bidden
iets waarvan Hij zegt dat je dit in het verborgene doet om
niet op te vallen bij de mensen en waardering oogst. Met
andere woorden: ‘wat is je doel ?’ Waarom vast jij?
Uit ervaring weet ik dat de 40-dagentijd, wanneer je die
beleeft vanuit gebed, stilte, soberheid in voedsel en drank,
me altijd tot nieuwe inzichten brengt, iets openbaart. Het is
dan vooral een geestelijk proces wat gesteund wordt door
een lichamelijk vasten. Nee, niet vanwege de hallucinaties
die je dan krijgt, zover moet je het niet laten komen, je kan
ook té straf vasten! Het is een loslaten van wat je normaal
allemaal doet, waar je grip op hebt, denkt te hebben.
Doe jezelf deze 40-dagentijd eens cadeau!

Pastor Nico

Tussen wijding en zilver
Woensdag 11 maart is de tweede avond in de serie 'Tussen
wijding en zilver' in verband met de priesterwijding van
pastor Bert Glorie op 6 juni en het zilveren priesterjubileum
van pastoor Nico Knol op 14 juni.
Twee jonge Dominicanen komen vertellen over hun
pionierswerk in de havenstad Rotterdam. De orde van de
Dominicanen had zich een aantal jaar geleden gericht op
het kleiner en ouder worden van hun orde in Nederland,
maar vijf jonge mannen melden zich aan en gaven de orde
een nieuw geluid en een nieuw gezicht. Hoe dat gegaan is
komen ze ons vertellen.
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De avond vindt plaats in De Goorn (van oudsher heeft deze
parochie een binding met de Dominicanen) en begint om
19.45 uur met een inloop. Om 20.00 uur vertellen de
broeders hun verhaal. Daarna kunt u vragen stellen en is er
nog een informeel samenzijn.
Wij hopen dat velen in onze regio de kans nemen om eens
te horen hoe God met mensen omgaat en hoe verrassend
dat kan uitpakken!
Welkom.... en nodig iemand mee uit, dan kan je wat je mee
maakt ook thuis of in de buurt bespreken.
Het pastores team van regio ‘De Waterkant’
Anne-Marie, Álvaro, Bert en Nico

Van de parochieraad
Parochie avond 2020
Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse parochieavond, dit jaar
in samenwerking met Vrienden van Bavo, die gehouden
wordt op dinsdag 24 maart om 19.30 uur in ‘De Overkant’.
Agenda Bavoparochie
1. Opening
2. Verslag parochieavond 2 april 2019
3. Ingekomen stukken
4. Financiën
* Jaarrekening 2019
* Verslag kascontrole
* Benoeming kascontrolecommissie
* Begroting 2020
5. De Bavoparochie en de regio ‘De Waterkant’
6. Wel en wee van de Bavo parochie
7. Het bestuur, aftredend en wel/niet herkiesbaar
8. Rondvraag
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Vanaf 12 maart liggen het verslag en financiële stukken in
de kerk ter inzage.
Agenda Vrienden van Bavo
1.Opening en mededelingen
2.Verslag jaarvergadering 24 mei 2019
3.Jaarverslag 2019
4.Financiën
*Financieel overzicht 2019
*Verslag kascommissie
*Benoemen kascommissie
*Vooruitzichten 2020
5.Bestuurssamenstelling
6.Activiteitenprogramma
7.Rondvraag

U bent van harte uitgenodigd
De parochieraad en bestuur van Vrienden van Bavo

Stichting Vrienden van Bavo Ursem
Volop actie bij de vrienden van Bavo.
De eerste 130 vrienden hebben
zich middels de bijdrage gemeld voor
het jaar 2020.
En dat aantal zal nog wel even groeien.
De vriendenkaarten zijn verstuurd en
de eerste activiteit staat bijna te beginnen.
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De kindermusical op 15 maart, onder leiding van Lianne
Kenter, belooft een mooie happening te worden, waarin
eenieder kan kijken, luisteren en meezingen. Om 15.00 uur
in de Bavokerk is iedereen van harte welkom.
Ook het onderhoud is in volle gang.
De torenklok stond stil. Dit vond zijn oorzaak in de storm.
Een wijzer heeft schade opgelopen en liet het geheel
vastlopen. Maandag 2 maart is de wijzer naar beneden
gehaald en zal gerepareerd worden. Ondertussen krijgt het
automatiseren van het torenuurwerk ook steeds meer vorm
en middels voortschrijdend inzicht wordt het plaatje qua
techniek (elektronica en mechaniek) en de bijbehorende
kosten steeds duidelijker. Joost Spil gaat samen met Ton
Dol en Cees Rus invulling geven aan het geheel en wij gaan
onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn.
Wordt vervolgd…
Louis Schoutsen
Kindermusical in de Bavokerk
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:
Entree:
Locatie:

15.00 uur
€3,00 per persoon
Bavokerk, Noorddijkerweg 1, Ursem.
Lianne Kenter

7

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!

Vormsel
Als u dit leest zijn we gestart met de voorbereiding van het
Vormselproject. Inmiddels hebben we de eerste ouderavond
voor de ouders en de eerste werkavond voor de
vormelingen gehad.
Het project wordt dit jaar regionaal
opgepakt. De 21 kinderen uit groep 8
die aan het project meedoen komen uit
Ursem, Wogmeer, De Goorn, Spierdijk,
Berkhout, Hensbroek en Avenhorn. Op
zaterdag 28 maart presenteren zij zich
in de viering in De Goorn.
Wij, als werkgroep en ouders, gaan de
kinderen met zes werkavonden voorbereiden op de
vormselviering die zal zijn op vrijdag 12 juni in Ursem.
De werkgroep vormen
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Bericht van de M.O.V.
Vastentijd = Tijd voor actie = Vastenactie
Op 29 maart is de Vastenactieviering met medewerking van
pastor Nico Knol, Wil Does op het (grote) orgel en Kees
Appel op zijn trompet. Er zal een collecte plaatsvinden voor
de Vastenactie.
De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd
2020, staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen
opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren.
Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te
vinden en je eigen geld te verdienen.
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen
basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om
verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en
slecht betaald werk.
Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in
armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in
brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk
inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en
maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is
vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met
perspectief.
Lees verder op pagina 13.
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 8 maart

Geen viering

zondag 15 maart
10.00 uur

N. Knol

‘Eigen Wijs’

zondag 22 maart
10.00 uur

T. de Boer

Bavokoor

zondag 29 maart
10.00 uur
N. Knol
Samenzang
Vastenactie
zondag 5 april
10.00 uur
Parochianen
Bavokids
Palmpasen
Pasen
donderdag 9 april
Viering in De Goorn
vrijdag 10 april
19.00 uur
Parochianen
Goede Vrijdag

Bavokids

zaterdag 11 april
16.00 uur
T. de Boer
Viering in ‘De Rustenburcht’

Bavokoor

zaterdag 11 april
21.30 uur
Paaswake

‘Eigen Wijs’

N Knol

zondag 12 april
10.00 uur
H. Nieuwkamp
Eerste Paasdag
maandag 13 april
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Geen viering

Bavokoor

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!

‘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
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Verhuizen?
Laat u kennen!
Help onze ledenadministratie.
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!

Handig om te weten
15 maart
24 maart

15.00 uur
19.30 uur

28 maart
4 april

20.00 uur

Kindermusical
Open parochieavond
in combinatie met
Vrienden van Bavo
Presentatieviering
vormelingen in De Goorn
Kerkenveiling
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Vervolg van pagina 9.
Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend
mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en
kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet
onderwijs. Met de Vastenactiecampagne 2020 willen we nog
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te
helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie
te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs
aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra
Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver
weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd,
vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij
krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming.
Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken
aan een betere toekomst.
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar
Vastenactie aan bijdraagt:
€ 24,00: een technisch leerboek voor een hele klas,
€ 40,00: een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform,
boeken en schooltas,
€ 200,00: een eenjarige beroepsopleiding (monteur, lasser,
kleermaker, bakker) of
€ 360,00: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’.
In deze ‘Op Weg’ is het Vastenactiezakje bijgevoegd. Dit
zakje met uw bijdrage kunt u in de grote Vastenactiedoos in
de
kerk
doen.
Overmaken
kan
natuurlijk
ook:
Vastenactie, Postbus 95408, 2509 CK Den Haag
Bankgegevens: IBAN: NL21INGB0000005850, ten name
van Vastenactie.
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Vastenactie is een door het CBF erkend goed doel en heeft
de ANBI status. Het RSIN nummer van Vastenactie is
003003759.

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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En verder . . .
Deurcollecte koor ‘Eigen Wijs’ op zondag 15 maart
Ons koor ‘Eigen Wijs’ bestond vorig jaar september alweer
50 jaar! In juli hebben wij
na dertien jaar afscheid
genomen van Gea van der Land, onze dirigente.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent(e), maar gelukkig
neemt Marlène Heddes tijdelijk het dirigeerstokje over.
Daar zijn wij heel blij mee. Sinds september is onze pianist
Jim Wassenaar in ons midden en is nu al niet meer weg te
denken. Samen met Wil Does, Frans Bes op gitaar, Bianca
Rood op dwarsfluit en Sam Floris als drummer, hebben wij
een geweldig combo, waar wij trots op zijn.
‘Eigen Wijs’ telt nu 37 leden en wij repeteren op donderdag
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Wij kunnen nieuwe leden m/v
gebruiken, dus als je kunt zingen ben je van harte welkom.
Afgelopen jaar hebben wij 24 keer gezongen in vieringen,
avondwake ’s en/of afscheidsvieringen. Ook dit jaar willen
wij u laten genieten van ons mooie koor. Daarom willen wij
deze deurcollecte van harte bij u aanbevelen.
Bij voorbaat hartelijk dank!
koor ‘Eigen Wijs’
Kom zingen bij de Bavokids!
Heb jij het altijd al leuk gevonden om te zingen in een koor,
samen met andere kinderen? Dan ben je bij ons van harte
welkom! Wij kunnen zeker nog wat versterking gebruiken.
Een keertje komen kijken is altijd mogelijk.
We repeteren elke vrijdag van 17.15 uur tot 18.00 uur in
onze kerk.
Ongeveer één keer per maand zingen we tijdens de viering.
Daarnaast zingen we tijdens het kerstspel en geven we elk
jaar een eigen concert.

15

Dus zit jij in groep drie of hoger, neem dan snel contact met
mij op. Jij mag mij bellen op 06-10572042 of mailen naar
lianne.kenter@me.com
Tot snel allemaal!

Lianne Kenter

Kerkenveiling 2020
‘Samen werken voor de kerken’
Onder het motto “Samen werken
voor de kerken” organiseert het
comité Kerkenveiling Ursem op 4
april voor de 21e keer een
kerkenveiling in café ‘de Rode
Leeuw’. De opbrengst van de
kerkenveiling
zal
door
de
Bavoparochie en de Protestantse
Kerk Ursem worden besteed aan
de modernisering van de kerkgebouwen naar de eisen van
deze tijd.
Onze vrijwilligers zijn de afgelopen weken op pad geweest
om huis aan huis de informatiefolder te verspreiden en
daaropvolgend te vragen wat u voor de kerkenveiling wilt
geven. Er zijn weer een hoop leuke koopjes aangeboden.
Het comité is momenteel druk bezig om van de aangeboden
koopjes een mooie catalogus samen te stellen. De catalogus
wordt rond 20 maart rondgebracht. Van 31 maart tot 3 april
komen onze vrijwilligers bij u langs om uw aangeboden
koopje op te halen.
Alvast bedankt en wij zien u toch ook bij de Kerkenveiling
op zaterdag 4 april om 20.00 uur in café ‘de Rode Leeuw’!
Comité Kerkenveiling Ursem
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Uitnodiging Palmpasenstok maken
Wij nodigen jullie uit om met elkaar een Palmpasenstok te
maken op vrijdag 3 april om 13.00 uur in de Bavoschool. Zit
je in groep drie of vier dan kan je meedoen. Leerlingen uit
de andere groepen zijn ook welkom, maar als je dit wilt
geef je dan even op bij juf Debby of juf Nienke. Dan weten
zij hoeveel kinderen hier extra aan mee willen doen.
Het is heel leuk om een Palmpasenstok te maken.
Wat heb je er voor nodig:
- een houten kruis
- iets lekkers, bijvoorbeeld paaseitjes
- wat fruit (mag thuis) koekjes, doppinda’s
- versiering, zoals crêpepapier en slingers
- Broodhaantje
Wij hebben wel wat versiering, maar niet genoeg voor
iedereen. ls je zelf nog versiering hebt mag je dat
meenemen.
De hulp wordt aangeboden door de werkgroepen
kindernevendienst en gezinsvieringen, maar we zijn ook blij
met hulp van vaders/moeders, opa’s/oma’s.
Graag van te voren ook even
aanmelden bij juf Debby en juf
Nienke.
Wij nodigen je uit om met de
zelfgemaakte Palmpasenstok in de
kerk mee te doen met de speciale
intocht die herinnert aan de intocht
van Jezus in Jeruzalem.
Kom dan op zondag 5 april om
10.00 uur naar de kerk en neem je versierde stok mee.
Tijdens de viering mag je dan meedoen aan een intocht
door de kerk en krijg je een palmtakje die je ook aan de
Palmpasenstok kan bevestigen.
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Na de viering kun je iemand die ziek is of verdrietig, blij
maken met jouw mooi versierde Palmpasenstok. (Er zijn in
de kerk eventueel namen en adressen aanwezig van
mensen
die
in
aanmerking
komen
voor
een
Palmpasenstok!)
Dus kom Palmpasen vieren en neem je Palmpasenstok mee!

Van de redactie
In iedere ‘Op weg’ staat op pagina twee de uiterste
inleverdatum voor de kopij voor het volgende
parochieblad vermeld.
Het komt zeer regelmatig voor dat kopij na deze datum
binnen komt. Dit is voor ons lastig voor het samenstellen
van de ‘Op weg’.
Wij verzoeken u daarom zich te houden aan de
inleverdatum.
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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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