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Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
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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
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Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9 november 2020
Van de parochieraad

Beste parochianen,

Hierbij de maatregelen omtrent het Corona virus.

Wij van de parochieraad hebben met elkaar besloten ons
aan de adviezen van de regering te houden met betrekking
tot het aantal bezoekers per viering in onze kerk.

Het advies betreft maximaal 30 bezoekers en geen gezang.
Dit heeft ons doen besluiten de zondagvieringen niet door
te laten gaan totdat een ander advies tot stand komt.

Bij uitvaarten en/of herdenkingen zullen we ons ook aan dit
advies houden.

Op donderdag blijft het mogelijk tussen 9.30 uur een 12.00
uur de kerk te bezoeken voor een kopje koffie, aansteken
van een kaarsje, een moment van stilte of gesprek.

De kerk blijft wel bereikbaar voor vragen en mededelingen,
via  de  parochie  telefoon  06-27537113  of  de  mail;
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Blijf gezond en omzien naar elkaar!
De parochieraad
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Gelijk

Soms is het leven zwaar
en voert angst de boventoon

Wat altijd vanzelfsprekend was
is nu niet meer zo gewoon

Gewoon even samen zijn
en gezellige dingen doen

De kroeg in een hapje eten
een dikke knuffel of een zoen

Corona heeft de wereld veranderd
of je nu arm bent of rijk...

Laten we zorgen voor elkaar
want iedereen is nu gelijk

De toekomst is nog onzeker
ik wens iedereen liefde en kracht
En ik hoop op een nieuwe morgen
waar de hele mensheid op wacht
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem
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

Johan Pater, 63 jaar 
Geboren op 26 september 1956, op
de boerderij in Rustenburg. Moeder
voorvoelde op het einde van haar
zwangerschap dat het niet in orde
was met haar kind, haar
eerstgeborene. Maar de vreugde was
er niet minder om toen dit kind
geboren werd en de naam Johan
kreeg. Van meet af aan viel er iets op
bij Johan, namelijk zijn starende ogen. Die zou hij zijn leven
lang behouden en heeft daarmee veel mensen voor zich 
weten te winnen. 
Op de boerderij leefde hij onbezorgd en deed mee. Zo had 
hij geiten waarvoor hij zorgde. Probeerde vader te helpen 
met hooien, alles op zijn manier. Hier hoefde hij niet anders
te zijn, mocht Johan zijn. Hier was hij gelukkig. Op zijn 
driewielfiets fietste hij door Rustenburg, Ursem en eerder 
ook naar Heerhugowaard waar hij ging zwemmen onder 
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begeleiding. Hij had contact met de mensen uit Rustenburg,
hij kende veel mensen. Hij had veel lol, wilde net als 
iedereen zijn. 
Ging naar de Lourdesschool en later naar de dagbesteding
'de Jan Willem' in St. Pancras. Daar is hij 35 jaar geweest.
Hij heeft er mooie dingen gemaakt, met begeleiding, zoals
een  knijpersbak,  bloempot  met  mozaïek,  schilderijen  en
bakte hij taarten. Hij had doorzettingsvermogen en humor.
Toen het eens echt druk was op de boerderij zei hij: “ik wou
dat  ik  kon  helpen,  maar  ik  kan  het  niet!”  Hij  was
nauwkeurig, kon netjes werken, opruimen en schoonmaken.
Hield  van  alle  soorten  muziek.  Trouwe  Veronica-fan.
Luisterde graag naar het koor ‘Eigen Wijs’. Hield van dieren,
de  natuur.  Kon  luisteren!  Had  belangstelling!  Wist  de
nieuwtjes,  kon  met  iedereen  opschieten.  Iedere
zondagmiddag  ging  hij  samen met  zijn  vader  trouw een
rondje rijden met de auto. Ergens opsteken, broodje kroket
toe.  Wist  veel  van  televisie  programma's  (Swiebertje,
Catweazel, Black Beauty enzovoorts). 
Hij deed spelletjes, maakte 1000 stukjes puzzels. Ieder jaar
kerststukjes maken en dagjes uit daar genoot hij ook van.
Hij had vaste rituelen op de dag, was een man van de tijd,
was graag thuis. Op zijn laatste dag, voordat hij getroffen
werd door een hersenbloeding, heeft hij een nog hele mooie
dag gehad. Het was zomers warm en hij zat lekker buiten
waar  de  bordercollie  hem  blij  begroette.  Lekker  koffie
gedronken, visite gehad, televisie gekeken en erg gelachen!
Het was een volmaakte dag die eindigde met de plotselinge
hersenbloeding.  Hij  bleef  buiten  kennis  en  is  een  paar
dagen later op 9 augustus overleden. Dankbaar dat Johan
uit zijn lijden verlost is, maar ook zijn wij bedroefd omdat
hij totaal onverwacht is overleden. 'Wat hebben we je lief’
Johan is  begraven op 15 augustus, de dag dat vader en
moeder 65 jaar getrouwd zouden zijn. Zijn afscheidsdienst
van woord en gebed door pastor Nico werd buiten op de
boerderij  gehouden met de mensen die hij  liefhad en de
dieren om hem heen. Met muziek, een mooie zomeravond. 
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Bertus Carper

Wij kennen Bertus als parochiaan van
de Heilige Bavo, sinds de sluiting van
de  kerk  in  Hensbroek.  Bertus  paste
zich snel aan, aan de gewoonten en
gebruiken in  onze kerk.  Zoals  hij  in
Hensbroek  jarenlang  collectant  was,
ging  hij  hier  ook regelmatig  met  de
schaal rond. Het 50-jarig huwelijk van

Bertus  en  Tiny  is  ook  in  onze  kerk  gevierd.  Na  de
zondagviering drinken ze trouw koffie in ‘De Overkant’. 
Bertus en Tiny woonden jarenlang in de Wogmeer, waar zijn
grootste hobby zijn tuin was. Toen de tuin te bewerkelijk
werd,  verhuisden  zij  naar  Obdam.  In  het  begin  van  de
zomer  werd  Bertus  ziek.  Ondanks  alle  hulp  en  zorg  van
Tiny,  kinderen,  familie  en  buren  ging  zijn  gezondheid
achteruit. Toen hij intensieve zorg nodig had kwam hij in
het  hospice  in  Hoorn.  Daar  werd  hij  liefdevol  verzorgd,
maar het mocht niet baten. Van pastor Bert Glorie heeft hij
de  Ziekenzegen  ontvangen.  Hoewel  hij  nauwelijks  meer
praten kon, maakte hij het nog heel bewust mee. Hij kon
rustig afscheid nemen van zijn kinderen en zich er nu bij
neerleggen dat zijn leven ten einde liep. We hebben Bertus
gekend als een sociaal bewogen mens, iemand die nooit te
beroerd was om een handje te helpen. Voor mensen zoals
Bertus heeft God een tuin aangelegd, niet hier op aarde,
maar elders. Die tuin noemen we het Paradijs. We mogen
geloven  dat  Bertus  nu  daar  is,  waar  het  aangenaam en
liefdevol moet zijn. We zullen Bertus missen, als man, als
vader en schoonvader, als opa. We zullen Bertus missen als
parochiaan, als dierbaar mens, als tuinier. Maar onze Lieve
Heer krijgt  er  in  de hemel  een tuinier bij.  Daar kan zijn
Paradijs alleen maar mooier van worden. Amen.   
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Dankbetuiging

Ik heb je lief… zo lief

Het is ons duidelijk dat Bertus
niet alleen in ons gezin, maar ook
voor andere veel heeft betekend.

Door uw vele mooie woorden,
lieve kaarten en bloemen voelde
het als een warme deken om ons heen.

De leegte en gemis blijft, 
maar kracht hebben we zeker nodig.

Tiny Carper-Brink
Kinderen en kleinkinderen
Jozefbuisstraat 4, Obdam
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Eerste Communie

Zondag 4 oktober was het dan eindelijk zover: de viering
van de Eerste Heilige Communie. 
In januari waren we al met de voorbereiding begonnen met
regio Zuid (De Goorn, Spierdijk/Zuidermeer en Ursem) en
in april had het moeten gebeuren, maar zoals heel veel, viel
ook dit door het coronavirus in het water. De eerste vier
voorbereidingsmomenten  waren  geweest  en  de
presentatieviering ook. Daarna stilte…….
Tot we in juni weer voorzichtig zijn gaan hopen dat we de
voorbereiding  na  de  zomervakantie  zouden  kunnen
hervatten met als doel om nog deze nazomer de viering te
laten doorgaan op aangepaste manier, volgens alle regels.

Vol enthousiasme zijn alle kinderen en vrijwilligers er weer
tegen aan gegaan. Er was inmiddels heel wat weggezakt,
maar toch keken we er enorm vanop wat er wel was blijven
hangen. 

Het  was  best  nog  spannend,  met  het  steeds  verder
oprukkende virus, of het toch door zou kunnen gaan. En het
was best een uitdaging om er een mooie feestelijke viering
van  te  maken,  met  alle  regels.  Zo  hadden  we  geen
Bavokids, maar mocht gelukkig wel Lianne komen zingen
begeleid  door  Jim.  Daar  waren  wij  echt  heel  blij  mee.
Lianne  en  Jim  hebben  echt  voor  hele  mooie  muzikale
opluistering gezorgd. En natuurlijk hadden we wel gewoon
pastoor Nico en pastor Anne-Marie en hebben zij samen er
een hele mooie viering van gemaakt. Gelukkig mochten er
best nog heel wat mensen komen, zodat de kinderen toch
hun opa’s en oma’s, peter en meter mee konden nemen en
werd het een echt feestelijk geheel.
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Foto:  De  kinderen  na  afloop  van  hun  Eerste  Heilige
Communie, samen met pastor Nico en pastor Anne-Marie.

Bericht van de M.O.V. 

Oktober = Wereld Missiemaand
Doordat  wij  door  de  maatregelen  niet  onze  jaarlijkse
Wereldmissiedag viering en -collecte kunnen doen, vragen
wij om uw gift per bank voor dit goede doel over te maken. 

Bij voorbaat dank, de M.O.V.
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Hulp voor vrouwen in Maradi, Niger

 
In Niger lijden mensen al lange tijd onder armoede, droogte
en islamitische terreur. Zuster Marie Catherine Kingbo heeft
zich met haar kleine gemeenschap van zusters gewijd aan
het ondersteunen van vrouwen en meisjes in de dorpen van
de  Sahel.  De  zusters  strijden  tegen  kindhuwelijken,
besnijdenis  van  meisjes  en  ondervoeding.  De
coronapandemie  betekent  voor  iedereen  nieuwe
uitdagingen. Hongersnoden leiden tot sociale onrust en een
ineenstorting van veel structuren. 
Omdat de grenzen gesloten zijn, komen er geen goederen
het land meer in. De prijzen exploderen en er is geen werk
meer.
Vrouwen blijven achter
De mannen proberen meestal via illegale wegen het land te
verlaten  om ergens  anders  werk  te  vinden.  De  vrouwen
blijven achter en doen hun best om voor de kinderen te
zorgen. Omdat het niet voldoende zal zijn alleen het risico
op infectie in te dammen, heeft zuster Marie Catherine een
project opgezet dat lessen in hygiëne en de productie van
zeep  verbindt  met  levenshulp.  Hun  kleine  gemeenschap
werkt  met  vrouwengroepen  uit  125  dorpen.  Elke  groep
bestaat  uit  40  vrouwen.  Op  deze  manier  doen  in  totaal
5.000 vrouwen mee aan het project.
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 “Onze opdracht is de dienst aan de armen. Zelfs wanneer
het moeilijk wordt, zijn wij bereid om voorop te gaan.” Zegt
zuster Marie Catherine Kingbo.
 
De  vrouwen  leren  hoe  ze  zelf  zeep  moeten  maken.
Daarnaast  leren  ze  hoe  ze  tropenziektes  zoals  malaria
kunnen  vermijden.  Omdat  de  basisgezondheidszorg  in
elkaar  gestort  is,  vrezen  de  vrouwen  een  dramatische
toename van andere ziektes door de coronacrisis.
Voor een betere voedselvoorziening, die vóór de pandemie
al  in  gevaar  was  vanwege  de  slechte  oogsten  door  de
droogte,  kopen  de  zusters  maïs  op.  Omdat  de  maïs
verdeeld  kan  worden  via  de  structuur  van  de
vrouwengroepen, is er de zekerheid dat die ook de gezinnen
bereikt.

Help mee aan de verbetering van de levens van vrouwen en
meisjes in Maradi en stort uw bijdrage op
NL65INGB0000 0015 66 ten name van Missio, 
Wereldmissiemaand, Den Haag.

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.
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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

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

Viering door de week
Voorlopig 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.

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.
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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!

En verder . . .

Allerzielen ‘Op handen gedragen’
Op maandag 2 november gedenken we in onze parochie alle
overledenen. 
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. 

In voorgaande Allerzielenvieringen waren er veel mensen in
onze kerk om te gedenken, het verdriet met elkaar te delen
en een weg te zoeken naar hoop en licht.

Dit jaar echter is alles anders…
Vanwege de maatregelen  om ieders  veiligheid  in  acht  te
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nemen,  kunnen  we  dit  jaar  niet  gedenken  zoals  we  dat
gewend zijn.
Op deze  dag branden er  in  onze  kerk  kaarsen  voor  alle
overleden parochianen, in het bijzonder voor hen die in het
afgelopen jaar zijn overleden:

Fiet Beentjes-Vlaar 05-11-2019
Agnes Duin-Buis 05-12-2019
Vera Witte-Schaap 18-12-2019
Gerda v Diepen-Beemster 19-03-2020  
Thea Rood-van Straalen 20-03-2020
Riet Kuijper-Koenis 04-04-2020
Riet Dol-Neefjes 10-04-2020
Piet Niele 15-04-2020
Nel Vendel-Groot 02-06-2020
Riet Hoogewerf-Groot 11-06-2020
Johan Pater 08-08-2020
Ronald Bakker 15-08-2020
Bertus Carper 10-09-2020
Martha Bleeker-Kok 20-09-2020
Dick Oud 27-09-2020

Wij  zullen  persoonlijk  een  Allerzielenkaars  naar  de
nabestaanden brengen.

*Op 2 november is onze kerk wel open van 10.00 uur tot
16.00 uur.
Daarna wordt het kerkhof sfeervol verlicht.

Er zal ’s avonds géén Allerzielenviering in onze kerk zijn.

Warme groet,
werkgroep Allerzielen

*Afhankelijk van de dan geldende maatregelen
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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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