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In de vorige Op Weg schreef ik over de advent, de
‘komende’ en de coronamaatregelen die op 6 november
opnieuw van kracht zijn geworden na een periode dat alles
gewoon goed leek te gaan, maar toch niet dus. De 2e
zondag van de advent ligt alweer achter ons en er zijn
verscherpte regels van de overheid gekomen die op 1
december door het Bisdom overgenomen. Deze nieuwe
regels zijn: geen vieringen meer na vijf uur ’s middags,
anderhalve meter afstand tussen personen uit verschillende
huishoudens. De mondkapjesplicht hadden we eerder al en
koorzang is nog mogelijk maar ook op anderhalve meter
afstand van elkaar.
Maar wat dan met de vieringen met Kerst? Nou, geen
vieringen op Kerstavond dus!! Helaas maar waar.
De parochieraad heeft de opdracht om een passende
invulling voor vieringen overdag te vinden. Vorig jaar
werden alle Kerstvieringen vlak voor de kerstperiode
geschrapt, dat hoeft nu nog niet, maar wat dan? We zullen
moeten bezien wat mogelijk en veilig is voor de iedereen,
zeker nu er zoveel landelijke besmettingen zijn maar ook in
het dorp heerst het virus momenteel.
Daarnaast staat op 1e Kerstdag een laatste viering
voorgegaan door pastoor Hans Nieuwkamp gepland, een
afscheidsviering dus, want zoals u in de vorige Op Weg
heeft gelezen vertrekt hij in januari naar Uden. Wij
bedanken hem dan ook voor alles wat hij gedurende 26 jaar
voor onze parochie heeft betekend.
Nu ik dit schrijf duurt het nog bijna 3 weken voor het
Kerstmis is en het grote aantal besmettingen lijkt dalende
en gelukkig kunnen de meeste mensen die deze infectie nu
treft het goed doorstaan dankzij onder andere vaccinaties.
De parochieraad zoekt naar mogelijkheden om iedereen een
goed kerstgevoel te geven. De boodschap vanaf deze plek
blijft dan ook de adventsgedachte:
uitzien naar die Ene, maar ook samen uitzien naar elkaar en
geen mensen uitsluiten.

Prettige Kerstdagen.
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Zoals u heeft kunnen vernemen zijn er beperkte
mogelijkheden om Kerst te vieren in onze kerken.
Hoewel kerken niet binnen het algemene overheidsbeleid
vallen, gaan we ons daar toch aan conformeren. Er mogen
maximaal 100 personen per viering aanwezig zijn.
Er is in de Bavokerk een kerstprogramma op 25 december,
let er wel op dat u hier voor moet reserveren bij
Inge Vreeswijk 072-5022152
Nadere informatie zie verderop in deze Op Weg.
Verder zal de kerk op 2e kerstdag tussen 10.30 uur en
13.00 uur opengesteld zijn voor belangstellenden.
Voorafgaande aan de Kerst hebben we op zondag
19 december de Walk Thru Christmas, van harte
aanbevolen.
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Voor de Walk Thru Christmas èn de openstelling tijdens de
Kerstdagen geldt wel: mondkapjes verplicht.
We doen ons best er toch iets van te maken, en wensen u
een Zalig Kerstfeest.
Uw parochieraad.
Walk thru Christmas voor het hele gezin!
Het Kerstspel is een jaarlijkse traditie in Ursem.
Vorig jaar kon dit helaas niet doorgaan vanwege de corona
maatregelen.
Dit jaar willen wij toch gaan proberen om onze traditie voort
te zetten.
En hoe leuk... jullie mogen zelf door onze kersttraditie
wandelen… kom je ook gezellig even langs?
Op zondag 19 december presenteren wij u onze levende
kerststal.
Maria, Jozef en kindje Jezus, maar ook de schaapjes en
herders zullen aanwezig zijn.
De Bavokids zingen, en ook de ezel hebben wij weer
opgetrommeld voor deze speciale editie.
Door middel van een filmpje zult u door het verhaal worden
geleid, u maakt kennis met onze levende kerststal.
Door middel van een route door de kerk kunt u samen met
uw gezin de kerststal komen bewonderen.
Voor de kinderen onder ons hebben wij nog een kleurplaat
gemaakt, die wij op onze facebookpagina zullen plaatsen.
Iedereen die deze op zondag 19 december bij ons inlevert
ontvangt een leuke verrassing.
Tussen 14.00 uur en 16.30 uur kunt u langskomen, rond
15.00 uur zal er een wisseling van de wacht plaatsvinden.
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Om onze kosten wat te ondersteunen, kunt u bij het
verlaten van de kerk in een groot gouden uitroepteken uw
vrijwillige bijdrage doen, deze is van harte aanbevolen!
Ondertussen volgen wij de corona maatregelen, mocht het
zijn dat er wijzigingen zullen plaatsvinden kunt u deze
vinden op onze facebooksite:
https://www.facebook.com/kerstspelBavokerkUrsem.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in de kerk.
Wij vragen u tijdens de wandeling 1,5 meter afstand
te houden.
Na afloop van de Kerstroute, hopen wij iedereen een mooie
boodschap mee te kunnen geven naar huis.
Wij hopen u te zien,

Kerstwerkgroep Bavokerk
Marieke & Natasja

(Startpunt van de kerstroute zal aan de zijde van de
parkeerplaats van de Bavokerk zijn).
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Terugblik Allerzielen 2021
Al een aantal jaren is onze kerk op deze dag vanaf 10.00
uur geopend voor een ‘bakkie troost’. Ook dit jaar werd hier
dankbaar gebruik van gemaakt.
Het thema voor de viering was: “Stap voor Stap”.
We noemden de namen van diegenen die ons het afgelopen
jaar ontvielen en we staken een kaars voor hen aan.
Voor alle lieve mensen, aan wie we op deze bijzondere dag
denken, hebben we een kaars aangestoken en deze een
plekje gegeven bij Maria.
In de boekjes van de viering hadden we een boekenlegger
gedaan met het gedicht “Voetstappen”. Tijdens de viering
werd dit gedicht prachtig gezongen door pastor Nico. Het
was heel stil in de kerk en eenieder was met zijn of haar
gedachten bij diegenen die niet meer onder ons zijn.
De boekenlegger ging na de viering, waarin koor ‘Eigen
Wijs’ heel mooi zong, mee naar huis.
Midden in de kerk stond een stuk, wat prachtig de
voetstappen in het zand symboliseerde, eenvoudig maar o
zo waardevol.
Zo ontstond een viering waarin warmte, verdriet en kracht
naar de toekomst “stap voor stap” samenkwamen.
De afsluiting op het mooi verlichte ‘hof’ met de klanken van
het Taptoe signaal maakte indruk en met een ‘bakkie
troost’ voor ieder die dat wilde, sloten we deze bijzondere
dag af.
Werkgroep Allerzielen
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Stichting Vrienden van Bavo Ursem
Vriendenavond uitgesteld
Zoals in de vorige Op Weg al voorzichtig werd aangegeven, gaat
de vriendenavond, die gemeld
staat voor 15 januari 2022,
niet door. Het bestuur van de stichting heeft
alle activiteiten, die in gedachten waren voor
de komende maanden doorgeschoven naar
het voorjaar van 2022. Mits snel duidelijk wordt wat
de mogelijkheden zijn. Hopelijk kunnen wij de Vrienden
weer eens een gezellige avond aanbieden met informatie
over het wel en wee van de stichting.
In de komende weken wordt aan de Vrienden van 2021 de
gebruikelijke kerst- en nieuwjaarswens gestuurd en hopelijk
kunnen wij het aantal vrienden op peil houden in 2022.
Louis Schoutsen

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!
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Rooster van de vieringen in onze parochie:
zondag 19 december
Inloop tussen 14.00 uur en 16.30
Bavokids
Walk thru Christmas Kerstspel
zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
10.00 uur
H. Nieuwkamp
Bavokoor
12.30 uur
N. Knol
‘Eigen Wijs’
zondag 26 december Tweede Kerstdag Geen viering
Tussen 10.30 uur en 13.00 uur is de Bavokerk
opengesteld voor belangstellenden.
zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag
10.00 uur
Parochianen
Bavokoor
zondag 9 januari
10.00 uur
Parochianen

Bavokids

zondag 16 januari
10.00 uur
N. Knol

‘Eigen Wijs’

zondag 23 januari
10.00 uur
N. Knol

Bavokoor

Dopen
Zondag 16 januari 2022, om 12:00 uur, zal Isa de Wit
worden gedoopt, dochter van Peter de Wit en Joyce de WitStuijt.
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact
opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is
06-53924985.
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Viering door de week
Om de week op donderdag om 15.00 uur is er een viering in
‘De Rustenburcht’. Dit zal zijn in de even weken van 2021.
Deze viering is alleen voor bewoners van ‘De Rustenburcht’.
I.v.m. Corona maatregelen wordt er tijdelijk niet
gevierd in De Rustenburcht!

‘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 parochieraad!

Handig om te weten
19 december

14.00 uur

Doorloop Kerstspel
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In het zonnetje
Onze vaste rubriek, bij de oudejaars viering!
De viering op oudjaarsavond kan dit jaar niet doorgaan,
maar we willen wel heel graag een paar mensen in het
zonnetje zetten.
Dit jaar willen we de gastvrouwen en heren van de parochie
heel hartelijk danken voor hun inzet op de donderdag
morgen. De openstelling op de donderdag morgen is en
blijft heel belangrijk voor de parochie. Iedere week zijn er 2
gastvrouwen/ heren aanwezig voor allerlei hand en span
diensten, maar ook voor een praatje, kopje koffie en
overleg over wat er maar aan de orde is al dan niet
belangrijk voor de parochie.
Kortom, zeker in deze lastige tijd een actieve spil in de
gemeenschap.
We hebben deze werkgroep allemaal verblijdt met een
kleine attentie op 2 december, en we hebben begrepen dat
dit goed in de smaak is gevallen.

Bericht van de M.O.V.
Wij gaan het hele jaar
door
voor
Voedselbank!

de

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

Aanvulling stukje Wil Does
In mijn artikel in de vorige 'Op weg' schreef ik dat ik
gestopt ben bij ‘Eigen Wijs’ en de Bavokids. Er staat niet bij
vermeld waarmee. Voor de volledigheid, ik ben gestopt als
pianist.
Wil Does
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Vormsel
Aan alle ouders van kinderen uit groep acht,
Wanneer uw kind is begonnen aan groep acht van de
basisschool komt naast de keuze maken voor de
school van volgend jaar wellicht ook de keuze of uw
kind zich laat Vormen?
Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een
wikken en wegen wat te doen. In deze tijd waar alles
flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat, lijkt de
kerk daar soms niet meer tussen te passen. Maar vooral
als beginnend puber, kan het geloof hen helpen zich
staande te houden in een veeleisende wereld, waar van
alles met hen en hun omgeving gebeurt.
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier
onder meer op in te spelen.
Wij werken als vormselwerkgroep met het
vormselproject: “In vuur en Vlam”. Een eigentijds en
modern project vol actie en met een werkboek welke
de kinderen zeker zal aanspreken.
Kinderen uit groep acht van de Droomgaard,
Grosthuizerschool, Geert Holleschool, Sint Bernadette en
Jozef en Maria school, Bavo en Langereis school, of een
school voor (speciaal) basisonderwijs, kunnen worden
gevormd mits zij de hele voorbereiding hebben
meegedaan. Daarnaast rekenen we op de hulp van u als
ouders.
Op zaterdag 2 april staat de voorstelviering gepland en de
Vormselviering zal vrijdag 3 juni 2022 plaatsvinden.
Op dit moment hopen wij dat de voorbereidingen vanaf
januari kunnen starten en zullen wij, zodra de maatregelen
het toelaten, dan direct gaan opstarten.
Gelieve dit formulier uiterlijk inleveren 31-12-2021.
Voorbereidingsgroep Vormen,
Patricia Bakker, Miriam Booi, Carolien Timmer,
Jacqueline van Kampen en Danielle Kunst.
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Vormsel 2022 aanmeldingsformulier
Ja, ik wil graag meedoen met de voorbereiding op het
Vormsel.
Mijn/onze
zoon/dochter
doet
mee
met
de
voorbereidingen, zodra dit mogelijk is. De kosten
bedragen € 20.00 .
Voornamen:…………………………………………………
Roepnaam:………………………………………………….
Achternaam:……………………………………………….
Geboortedatum:………………………………………….
Adres:………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………..
Ik ga wel/niet akkoord als andere vormelingen mijn mail
adres krijgen.
Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond,
deze zullen niet op social media worden verspreid.
Datum van doop:……………………………………
In de
Parochie:…………………………………………………
te:…………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………
Graag uiterlijk inleveren 31-12-2021.
Bij voorkeur mailen naar vormseldegoorn@hotmail.com
Of bij een van de werkgroep leden in de brievenbus of
bij de kerk van De Goorn, Spierdijk of Ursem.
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We gaan naar Lourdes toe!
De Lourdesreis van 2020 moesten we laten schieten, die
van 2021 ook.
De pandemie gooide roet in het eten en niet alleen dat, ook
de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) raakte failliet
en dus was onze vertrouwde reisorganisatie ter ziele.
Gelukkig startte enige organisatoren met liefde voor
bedevaarten de reisorganisatie “Christoffel Reizen”. Tijdens
een van hun ‘proefbedevaarten’ is Yvonne Heddes mee
geweest. Zij, als ervaringsdeskundige voor Lourdesreizen, is
enthousiast over de manier waarop deze organisatie werkt
en samen met pastor Nico Knol heeft zij een nieuwe
bedevaart naar Lourdes gepland en wel van 19 tot en met
25 september 2022.
In de vroeg ochtend van de maandag vertrekt u per bus
naar Eindhoven Airport. Om 8.30 uur vliegen we naar
Airport Ossun bij Tarbes en met het middagmaal zit u aan
tafel in uw vier sterren hotel.
Een zevendaagse bedevaart die precies in een week valt
geeft veel mogelijkheden om het programma én Lourdes in
alle rust te beleven.
Elke dag kunt u genieten van ontbijt, lunch en diner en de
gastvrijheid van een goed hotel vlakbij de Heiligdommen.
Tijdens deze bedevaart kunt u alle onderdelen welke zo’n
bedevaart zo waardevol maken meemaken.
De week sluiten we af op zondagmorgen met de
Internationale Hoogmis in de ondergrondse basiliek Pius X.
Na de lunch brengen de bus en vliegtuig ons weer naar
Ursem.
De kosten van deze totaal verzorgde zevendaagse
bedevaart zijn € 965,00.
Dat klinkt veel, maar daar krijgt u dan ook veel voor terug.
Even een vergelijk met de reizen van voorheen, voor
ongeveer hetzelfde bedrag verbleef je vijf dagen in
Lourdes, nu dus zeven.
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De bedevaarten die Yvonne en pastor Nico begeleiden zij
een mix van inspiratie, informatie, ontmoeting, bezinning
en ontspanning.
We zingen, lachen, huilen en bidden heel wat af!
Naast activiteiten die we met wellicht meerdere
Nederlanders doen, zoals de gezamenlijke vieringen, zijn er
ook een aantal vieringen met de eigen groep, gaan we op
excursie naar de Pyreneeën, nemen we deel aan de
lichtprocessie en de sacramentsprocessie en volgen we met
onze eigen groep de kruisweg. Ook de groepsfoto zal niet
ontbreken als een prachtig aandenken!
Wij zouden het fijn vinden om met vele mensen uit ‘De
Waterkant’ Lourdes te beleven en u een onvergetelijke
week te bezorgen.
Een mooie kerstgedachte tijdens de feestdagen.
Voor meer informatie of om u aan te melden neemt u
contact op met Yvonne Heddes, 06-51605562 of via de mail
yvonne@yris-ursem.nl
Yvonne Heddes en Pastor Nico Knol
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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
Coördinatie werkgroepen:
Mevr. A. Stuijt–Mosch
Patrijs 5 , 1645 TL Ursem
Tel.: 072-5022419
Lid: Vacant
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