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H. Bavoparochie:
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:
N. Knol, pastor
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:
Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:
Esther van den Brink-Sprenkeling
Tel.: 072-5021314

Parochieblad ‘Op weg . . . ’
Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 11 mei 2020
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Op de pedalen

‘Laten we er vóór elkaar zijn, ook al kunnen we niet mét 
elkaar zijn…’ hoorde ik net via Radio 4. Een oproep van 
omroep Max voor mensen die bang zijn in deze crisistijd en 
hun verhaal kwijt willen, kost wel geld, namelijk het 
normale beltarief. Mooie reclame en zo zijn er nog meer die 
handig gebruik maken van het virus dat rondwaart.

Het woord ‘crisis’ is ook weer uit de kast gehaald; NPO 
1,2,3, je hoort niets anders. Met als gevolg, dat we ook in 
de parochies de ene afmelding na de andere krijgen. 
Mensen die zich afmelden voor het zieken triduüm, pas na 
Pasen, maar nu al afgemeld met als gevolg dat het nu 
helemaal niet door kan gaan.
M’n mailbox laat ook de ene afmelding na de andere weten 
en op vragen of iets over vier weken wel door kan gaan laat
ik weten; laat de afspraak staan. Geen paniek, tegen die 
tijd zijn we nog vroeg genoeg.  

Met het dagelijks bestuur, pastoresteam en pastoraatgroep 
komen we bij elkaar (geen handen geven, afstand bewaren)
om te bespreken wat er allemaal nog wél kan. Ik moet 
zeggen dat dit zeer creatieve bijeenkomsten zijn. 
Ideeën over de kerk openstellen voor privégebed, kaarsje 
opsteken, stille aanbidding. 
Vieringen via ‘kerkdienstgemist.nl’  aanbieden of via de 
website van de Emmausparochie, die een videoverbinding 
heeft. Samen belronden maken om ouderen en ook 
eigenaren van bedrijven en ZZP’ers, die in deze periode het 
water aan de lippen zien naderen, een hart onder de riem te
steken; laten horen dat we aan hen denken.

Om de zoveel dagen bel ik m’n collega’s om te horen hoe 
het met hen gaat en hoe zij hun tijd nu invullen. Er wordt 
veel gestudeerd moet ik u zeggen, veel gebeden; komt 
allemaal weer ten goede aan ons kerkwerk.  
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Ook onze geloofsgemeenschappen voelen de gevolgen. 
Kerken dicht, geen bijeenkomsten, vergaderingen en 
uitvaartbegeleiding tot het minimum beperkt. 
Financieel ook een tegenvaller. Geen collecten omdat er 
geen vieringen zijn. 
Mag ik u vragen om dit via de actie KERKBALANS weer een 
beetje in balans te brengen? Of doneer uw collecte via de 
brievenbus, wordt regelmatig door medewerkers 
leeggehaald, of stort op IBAN: NL42RABO0364001305.

Via de websites van De Goorn (www.kerkdienstgemist.nl) 
((kiezen voor De Goorn)) en de Emmausparochie 
(Wognum/Nibbixwoud)  www.R.K.EmmausParochie.nl
kunt u in het weekend de vieringen volgen.

Via de websites van onze geloofsgemeenschappen in onze 
regio houden we u goed op de hoogte van alle 
ontwikkelingen. 
De nieuwsbrief geeft u de meest actuele informatie en ook 
op mijn Facebooksite staat het een en ander te lezen. 
Als u vragen heeft mag u altijd bellen naar uw pastores die 
gewoon doorgaan met hun werk. We kunnen niet altijd 
persoonlijk bij u langskomen maar de telefoon is geduldig. 
Weet dat we elke dag in onze gebeden bidden voor u en de 
zorgen die er leven.

Pastoor Nico

Van de parochieraad

Tot en met 1 juni zijn er geen vieringen in onze kerk en
ook niet in verzorgingshuis ‘De Rustenburcht’.

De  kerk  blijft  wel  bereikbaar  voor  vragen  en
mededelingen
via de parochietelefoon 06-27537113 en de mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Misintenties
De  intenties  voor  de  vieringen  die  niet  zijn  doorgegaan,
worden meegenomen naar na 1 juni….? Ja, wisten we dat
maar. We houden u op de hoogte en als er weer een viering
kan/mag  worden  gehouden  dan  zullen  al  die  intenties
meegenomen worden. Het is natuurlijk mogelijk dat u zelf
een andere datum wilt doorgeven. 
Op donderdagmorgen is er van half tien tot twaalf uur altijd
iemand  op  de  pastorie,  maar  natuurlijk  kunt  u  ons  ook
mailen: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Zie een beetje om naar elkaar in deze tijd.

TV Mis en Gebed
In de weekenden dat de kerk dicht is (in elk geval tot en
met 1 juni), worden er op zondag om 10.00 uur vieringen
uitgezonden via  de  website  van de  Emmausparochie,  zie
link op hun website en via de parochie van De Goorn via
Audioserver  www.kerdienstgemist.nl,  in  het  zoekvlak
intikken:  De Goorn,  zoeken indrukken… dan bij  het
vignet met de kerktoren in beeld, op play drukken.
Er is ook de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie
op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op
NPO 2. Zo kunnen we toch een stukje verbondenheid laten
plaatsvinden. 

Avondwake, herdenkingsdienst en/of uitvaart kunnen
wel plaatsvinden maar in aangepaste vorm. Ook hier met
inachtneming van fysieke afstand tussen de bezoekers.
Het onderstaande bericht is afkomstig van het RIVM.
“Momenteel  geldt  dat alle  evenementen, ook met minder
dan 100 personen, tot 1 juni 2020 worden afgelast. Voor
uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances geldt dat deze
doorgang kunnen vinden, mits het aantal personen minder
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dan  30  bedraagt  en  er  onderling  1,5  meter  afstand  kan
worden genomen”. 
Ook hier geldt de algemene gedragsregel: blijf met klachten
van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te
beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid
wilt nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier 
een uitkomst zijn.

Voor het eventuele vervolg van deze maatregelen is het in
ieder geval belangrijk dat u de informatie van de overheid
in acht neemt.

Hopende op uw begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 
De parochieraad

Nieuws met betrekking op Corona virus en vieringen
Iedere donderdagmorgen is de kerk open van 9.30 uur tot
12.00 uur, (het gehele jaar) voor het aansteken van een
kaarsje,  of  een  gebed  in  stilte.  Hierbij  zal  tijdens  de
kerksluiting  door  de  Coronacrisis  ook  iemand  van  de
gastvrouwen aanwezig zijn.

Palmzondag  5  april,  om 10.00  uur,  wordt  gevierd  in  De
Goorn, uiteraard zonder bezoek.
Deze viering is bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl
De palmtakjes worden gewijd en we zullen ze vanaf 12.30
uur aanbieden in de kapel op de begraafplaats. 
Op donderdagmorgen bieden we ze aan in de kerk.

Witte  donderdag  8  april,  is  er  vanaf  19.00  uur  ook  via
www.kerkdienstgemist.nl een internet uitzending vanuit de
kerk in De Goorn. 
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Goede vrijdag, 9 april, is de kerk om 15.00 uur geopend om
de kruisweg te lopen. Teksten worden daar uitgereikt. 
Geef elkaar bij het bewonderen van de staties de ruimte,
zodat het voor een ieder die dit wenst een ‘mooi’ begin van
Pasen kan zijn.

Zaterdag 11 april, de Paaswake om 19.00 uur, ook vanuit
De  Goorn,  en  via  www.kerkdienstgemist.nl een  internet
uitzending. De Paaskaars van Ursem wordt daar gewijd en
ontstoken en wordt daarna samen met kleine paaskaarsjes
weer teruggebracht naar Ursem. 
Op de donderdagmorgen is daar dan gelegenheid om een
paaskaarsje voor jezelf op te komen halen.

Zondag 12 april, Eerste Paasdag. Om 10.00 uur, ook vanuit
De  Goorn,  en  via  www.kerkdienstgemist.nl een  internet
uitzending.  Uiteraard kunnen we dit ook met elkaar vanuit
de huiskamer vieren via NPO 2, in de viering van KRO/RKK.

Gedachte over de lente die het niet weet

Het was 13 maart 2020...
de straten waren leeg, de winkels waren gesloten, 
de mensen kwamen niet meer buiten
Maar de lente wist het niet...
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
‘s Morgens bakten we brood en cake
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg
door de ramen. 

Het was 13 maart 2020.... 
De jongeren studeerden online � �� �
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En 's middags speelde je onvermijdelijk in huis.

Het  was  het  jaar  waarin  je  alleen buiten  kwam  om  te
winkelen... 
Alles was gesloten
Zelfs de kantoren, hotels en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken 
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen � �
En mensen werden ziek
Maar de lente wist het niet en het ontsproot... � �

Het was 13 maart 2020 � �
Allen werden in quarantaine geplaatst
Grootouders, gezinnen en tieners om gezondheidsredenen
Toen werd de angst echt! 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
Het plezier van samen eten werd herontdekt
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet je fantasie de vrije
loop en verveling werd creativiteit� �� �

Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Studenten  werkten  voor  het  laatste  examen  dat  nog
ontbrak voor het eindexamen
Een van hen merkte op dat  hij niet echt leefde en vond de
weg naar zichzelf terug 
De andere stopte met onwetend onderhandelen
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts
vier mensen
De andere verliet zijn vriendin  om de liefde van zijn leven
te vinden
Er was iemand die dokter werd om iedereen te helpen die
het nodig had. 
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Het  was  het  jaar  waarin  men  het  belang  erkende  van
gezondheid  en  echt  lijden,  en  misschien  ook  van  zijn
roeping
Het jaar waarin de wereld leek te stoppen
En de economie ging bijna kopje onder, maar  stopte niet,
het vond zichzelf opnieuw uit

En de lente wist het niet, en de bloemen bloeiden en de
bomen liepen uit ..� �� �

En toen kwam de dag van bevrijding ❣
We waren op tv en de premier  vertelde iedereen dat de
noodsituatie voorbij was 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen samen had gewonnen! 
En toen gingen we de straat op... 
Met tranen in de ogen... 
Zonder maskers � � en handschoenen 
Onze buurman werd geknuffeld 
Alsof hij onze broer was

En toen kwam de zomer.... 
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds

Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist
leerde iedereen
de kracht van het leven.
❣� �� �� �
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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!

Bericht van de M.O.V. 

Helpt u ook de helpen?
Ook voor de voedselbank is het
crisis. 
Onze vaste leveranciers kunnen
minder leveren en winkelacties

worden niet meer gehouden. Op dit moment zijn met name
lang houdbare levensmiddelen nodig. Denk daarbij aan alles
wat droog is of verpakt is in pot, blik of pak, zoals; bonen,
pasta’s, rijst, groenten, soepen, melk of meel.
Als de kerk geopend is, kunt u uw giften in de doos in de
zijingang doen.
Als  u  een  geldelijke  bijdrage  doet  kopen  wij  daarvoor
bovenstaande levensmiddelen. 
Help de voedselbank helpen!               

Dank u wel
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40 MM

De 40 MM, de sponsorwandeltocht van West-Friesland die
op 23 mei zou worden gehouden, is geannuleerd.
Misschien wordt deze later dit jaar nog georganiseerd.
Zo niet, dan hopen wij u volgend jaar weer te zien. De tocht
is dan op zaterdag, na Hemelvaart, 15 mei 2021!

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: 
regiodewaterkant@gmail.com

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

Viering door de week
Voorlopig tot 1 juni zullen er geen vieringen in de 
Rustenburcht zijn.

‘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.
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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
31 oktober 20.00 uur Kerkenveiling
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En verder . . .

Voor de jeugd;
Palmzondag 5 april
Aangezien de scholen gesloten zijn
en in de Bavokerk niet geknutseld
mag worden,  willen  we graag een
beroep  doen  op  alle  kinderen  om
thuis toch een mooie
Palmpasenstok te maken.

Het is heel leuk om een 
Palmpasenstok te maken. 
Wat heb je er voor nodig:

- een houten kruis
- iets lekkers, bijvoorbeeld 
- paaseitjes
- wat fruit, koekjes of, doppinda’s
- versiering, zoals crêpepapier en slingers 
- broodhaantje

Er  is  vast  wel  iemand  die  je  kent  die  alleen,  ziek  of
verdrietig is. Met je versierde Palmpasen stok kun je 
die persoon blij maken. Het zou fijn zijn wanneer je daar
een Palmpasenstok zou bezorgen.

Denk bij het overhandigen wel aan de richtlijnen, zeker bij
deze kwetsbare groep. Dus, bel aan, zet je stok neer en
loop een paar meter achteruit. Dan kun je toch even met
elkaar  spreken,  maar  vorm  je  geen  gevaar  voor  de
ontvanger.

Wij stellen dit zeer op prijs! 
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Hulp Westfriese kerken
             
De Westfriese kerken
bieden een luisterend oor
aan mensen die: 
*zich eenzaam voelen 
*angstig zijn 
*een praatje willen maken 
*met geloofs- en/of 
  levensvragen zitten
*in problemen zijn geraakt. 

Wendy en Ilse, twee professionele hulpverleners staan voor 
je klaar. 
Ze luisteren altijd! 
Ze helpen je verder als dat nodig is. 
Bel gerust met 0229-271684. 
Krijg je het antwoordapparaat? Spreek je naam en je 
nummer in. Je wordt snel teruggebeld. Bel je na 20.00 uur, 
dan word je de volgende morgen teruggebeld. 

Verdere informatie vindt u op de website:                          
www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
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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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