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Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
Tel. 072-5021274
14e jaargang, nr. 1 Oplage: 550

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 27 januari 2020
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Van de parochieraad

Oudejaarsavond  hebben  we  met  elkaar  weer  mooi
afgesloten met medewerking van alle koren. Ook dit jaar
werden er vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Wij  als  parochieraad  waren  van  mening  dat  de  koren
weleens in het zonnetje gezet mochten worden. 
Wij  zijn heel rijk  met drie prachtige koren: De Bavokids,
‘Eigen Wijs’ en het Bavokoor. 
Zij dragen hun steentje bij tijdens verschillende diensten. 
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De  Bavokids  bij  de  gezinsvieringen,  de  kerstviering  in
verzorgingshuis ‘de Rustenburcht’, en niet te vergeten het
kerstspel  wat  ook  afgelopen  jaar  weer  meer  dan  500
bezoekers telde. 
‘Eigen  Wijs’  bij  vieringen,  avondwake  en
herdenkingsdiensten. 
Het Bavokoor bij vieringen en uitvaarten, ze zijn er gewoon
altijd. Hier zijn we ook super blij mee.
Alle leden kregen een chocolade reep met Thank You erop
als blijk van waardering. Wij hopen nog heel lang van hun
muzikale  diensten  gebruik  te  mogen  en  kunnen  maken,
zodat  we  met  elkaar  de  Bavoparochie  levend  kunnen
houden.

Wij wensen u allen een mooi, liefdevol en gezegend 2020!

de parochieraad

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het jaar 2019 is goed verlopen en 
geeft vertrouwen voor het jaar 2020.
Wij beginnen weer met een schone 
lijst en hopen dat veel vrienden 
ons blijven steunen. Er dienen zich 
een aantal onderhoudsklussen aan, 
die we trachten met veel 
eigen inbreng gedaan te krijgen.
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Een geslaagde kerstmiddag 
15 December werd voor de eerste keer een kerstmiddag
gehouden voor de vrienden.
Voor  dit  jubileumjaar  werd  een  gezellige  bijeenkomst  in
kerstsfeer als mooie afsluiting van het jaar gevonden. En
niets  was  minder  waar.  Bijna  50  vrienden  waren  op  de
uitnodiging  ingegaan.  Zij  werden  ontvangen  met  een
kerstmuts en er was glühwein voor de liefhebber. 
Na  het  gezamenlijk  zingen  van  kerstliederen  onder
begeleiding van Wil op het orgel, werd het kerstverhaal op
zijn  West-Fries  gelezen.  Geleidelijk  aan  werd  het  steeds
gezelliger, zodat de eindtijd snel in zicht kwam.

Het  bestuur  van de  stichting  wenst  allen  een gezond en
voorspoedig 2020 en hoopt vele parochianen als Vriend van
Bavo te kunnen begroeten. Een aantal activiteiten zijn voor
2020 al ingevuld.

Louis Schoutsen
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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 5 januari
10.00 uur Parochianen Bavokids  

zondag 12 januari Geen viering

zondag 19 januari
10.00 uur Parochianen ‘Eigen Wijs’

zondag 26 januari
10.00 uur Alvaro Rodiguez Luque Bavokoor

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

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.
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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
4 april 20.00 uur Kerkenveiling
12 juni Vormsel
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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. 

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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En verder . . .

Contactpersoon dopen
De afgelopen jaren was ik de contactpersoon voor ouders
die hun kindje willen laten dopen. Toen ik begon met deze
leuke  vrijwilligerstaak  was  ik  hulpleidster  op  de
peuterspeelzaal ‘de Keetschoppertjes’. Daar leerde ik jonge
ouders  kennen  en  zij  mij.  Om  voor  het  dopen
contactpersoon te zijn was dat een goede combinatie.
Inmiddels help ik al een paar jaar op de Bavoschool en niet
meer op de peuterspeelzaal.

Vanaf dit nieuwe jaar kunnen ouders, die hun kindje willen
laten dopen, contact opnemen met Pauline Nooij.
Ik zie in haar een heel goede opvolgster. Daarom heb ik
haar gevraagd om deze taak van mij over te nemen. Ze wil
dit graag doen.
Het  is  een  fijne  vrijwilligerstaak,  mede  door  de  goede
contacten met Pastoor Nico en de ouders.
Het laten dopen van je kindje geeft een grote meerwaarde
aan de geboorte van je kindje, zo mooi!

Vriendelijke groeten, Hilda Kenter

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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Hieronder een stukje uit de laatste regionale nieuwsbrief.

Projectkoor 
Op zaterdag 6 juni hoopt diaken Bert Glorie tot priester te
worden gewijd.  Op zondag 7  juni  zal  hij  zijn  eerste  mis
opdragen in de Sint Victorkerk in Obdam. Om veel mensen
de kans te geven deze viering op te luisteren met zang,
wordt een projectkoor opgericht. 
Pierre van Diepen uit Hoogwoud zal de muzikale leiding op
zich nemen en Nel de Groot uit Heerhugowaard neemt het
secretariaat  voor  haar  rekening.  Het  projectkoor  zal  een
Nederlandstalige mis instuderen. De repetities vinden plaats
in  de  Sint  Victorkerk.  Vanaf  6  februari  wordt  er  vrijwel
iedere donderdag gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Wie mee wil zingen in dit projectkoor kan zich tot 15 januari
aanmelden  bij  Nel  de  Groot,  e-mail:
j.de.groot1@quicknet.nl of Tel.: 072-5714806. 
Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 te voldoen bij de eerste
repetitie. Vergeet niet bij je aanmelding te vermelden of je
sopraan, alt, tenor of bas bent.
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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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