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H. Bavoparochie  
Noorddijkerweg 1 1645 VB  Ursem
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:
Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque 
Adres: Dorpsstraat 55, 1688 CB Nibbixwoud 

 Tel.: 06-87375420
E-mail: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

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

Adreswijzigingen:
Esther van den Brink-Sprenkeling
heiligebavoparochie@hetnet.nl
Tel.: 072-5021314

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

Inleveren kopij volgende uitgave: 
uiterlijk maandag 3 oktober 

16e jaargang, nr. 7 Oplage: 550
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Van de parochieraad

De  parochieraad  stuurt  zo  nu  en  dan  een  kaartje  naar
parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben
met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode
zitten. 
Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan
worden met een kaartje, vernemen wij dat graag. 
Dat kan via 06-27537113 of per mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl

Kerkenveiling ‘Happen en Trappen’
Als parochieraad hadden ook wij een koopje aangeboden op
de kerkenveiling van 18 juni.
Dit  hadden  we  bedacht  op  zaterdag  20  augustus.  Ons
koopje was ‘Happen en Trappen’ onder een zelf uitgezette
fietstocht met een hapje en een drankje.
Er  waren  tien  kopers  die  dit  konden  kopen  en  nu  maar
hopen dat het die dag mooi fietsweer zou zijn. We hielden
de berichten in de gaten en het zag er heel goed uit.
De  uitnodiging  kon  eruit;  op  zaterdag  20  augustus  ‘s
morgens  werden  de  enthousiaste  fietsers  ontvangen  met
koffie  en  gebak.  Onderling  elkaar  even voorstellen  en er
volgden  al  leuke  gesprekken.  Ze  kregen  allemaal  een
rugzakje  mee  met  drinken  en  versnaperingen  voor  de
lekkere trek en natuurlijk de fietsroute van 68 km.
Rond 11.15 uur stapten ze op de fiets met z’n allen. We
zwaaiden ze uit en zeiden:  “tot later bij de lunch”. 
Wij maakten heerlijke broodjes en namen drinken mee om
later bij het pontje van Akersloot te lunchen. We wachtten
de fietsers daar op. Nadat ze een stukje moesten omrijden
kwamen ze na ongeveer 26 km aan.
Na  een  heerlijke  lunch  stapten  ze  weer  op  de  fiets  en
vervolgden  ze  de  route  tot  Bianca’s,  waar  ze  konden
genieten van een ijsje. Dit was na ongeveer 42 km.
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Na het ijsje nog zo’n 26 km te gaan tot aan de kerk. Daar
zorgden wij dat de borrel klaar stond. De fietsers kwamen
allemaal heel enthousiast terug en toen hebben we gezellig
gekletst en geborreld.
We hebben het afgesloten met een barbecue, ijsje en koffie.
Rond 20.30 uur hebben we de dag afgesloten, wat waren
jullie  een  leuke  enthousiaste  groep.  Wij  hebben  genoten
van jullie.

Bedankt namens de Parochieraad

Collecte
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De  Bavoparochie  gaat  met  de  tijd  mee.  Het  is  nu  ook
mogelijk  de  parochie  op  digitale
wijze financieel te steunen. 
Vanuit uw luie stoel, maar ook in de
kerk  kunt u in de collecteschaal, bij
de  collectezuil en  her  en  der  in  de
kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard blijft contant geld ook altijd
welkom in de collecteschaal of in de
collectezuil achter in de kerk.

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!
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Rooster van de vieringen:

zondag 4 september A. van Straaten ‘Eigen Wijs’ 
11.00 uur

zondag 11 september Parochianen Bavokids
11.00 uur

zondag 18 september B. Glorie Bavokoor
11.00 uur

zaterdag 24 september N. Knol ‘Eigen Wijs’
Huwelijk Joyce Stuijt en Peter de Wit   

zondag 25 september Geen viering

zondag 2 oktober 
11.00 uur A. van Straaten Bavokids

LET OP!
De vieringen zullen in ieder geval tot einde van dit jaar
om 11.00 uur zijn.

Dopen
Op  10  september  wordt  om  15.00  uur  Puck  Geertruida
Neeltje  Roosje  gedoopt,  dochter  van  Robin  Roosje  en
Patrice Prins.

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’. 
Deze viering is alleen voor bewoners van ‘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
E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Verhuizen?                        

Laat u kennen!  
           

Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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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

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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De Gerardus- en Maria kalender 2023

De kalenders zijn ook dit jaar achter in de kerk te koop. 
De  Maria  kalender  kost  €  12,50  en  is  in  een  nieuwe
uitvoering uitgegeven met een groter lettertype en zonder
achterkant.
De  Gerardus  kalender  is  vergelijkbaar  met  voorgaande
jaren en te koop voor € 9,00.
U kunt de kalender ook kopen bij Karin Bierman, 
Reigerlaan 55, telefoon: 072-5022438

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’
Op  vrijdag  14  oktober  2022  speelt  Peter  Vermaat  zijn
voorstelling:  Titus,  held  of  heilige? Een  theatrale  en
poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig
wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet
iedereen zal  weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en
hoe  hij  heeft  geleefd.  In  een  theatervoorstelling  met
levensgrote  poppen en muziek vertelt  Peter  Vermaat  het
levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een
boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te
Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het
verhaal  van  een  kwetsbaar  mens  die  overeind  bleef  te
midden van het  oorlogsgeweld.  De geschiedenis  van een
praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur.    
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Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot
op de dag van vandaag. 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige
jongen ging hij naar het kleinseminarie van de Franciscanen
om zich vervolgens aan te sluiten bij de Karmelieten. Daar
nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding
studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en
werd uiteindelijk  hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland
werd bezet door de Duitsers,  kwam Titus Brandsma met
hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was
zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en
advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij
in  een  cel  in  Scheveningen  om  na  wat  omzwervingen
uiteindelijk  in  1942  te  sterven  in  Dachau.  In  een
voorstelling van ruim anderhalf  uur vertelt  Peter Vermaat
het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Peter  Vermaat  is  dichter-verteller,  poppenspeler-
theatermaker.  In  deze  voorstelling  visualiseert  hij  zijn
verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook:
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus  .

Waar: St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek.
Wanneer: Vrijdag 14 oktober om 20.00 uur.
Prijs:  €15,00 p.p.     
Reservering:  jcj.verbruggen@quicknet.nl U  kunt  contant
betalen bij binnenkomst of overmaken op JCJ Verbruggen
NL 41 INGB 0003 8106 06 met de vermelding ‘Titus, held of
heilige’.
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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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