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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
Tel.: 0687375420
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
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Van de parochieraad

In de biechtstoel
Als  kind  heb  ik  nooit  gebiecht.  In  de  tijd  waarin  ik
opgroeide, was dat al niet meer de gewoonte. Sterker nog:
veel mensen waren blij dat ze van het verplichte biechten af
waren. Als middelbare scholier wilde ik het toch graag een
keer beleven. 
Ik begon erover met de pater van wie ik catechese had en
die  zei  me  dat  ik  welkom  was  bij  hem  thuis  op  een
zaterdagochtend. Maar ja, ten eerste; hoe kom ik daar en
ten tweede, hoe vertel  ik het mijn ouders.  Biechten, dat
deed je niet meer! 
Het  is  er  in  die  tijd  dan  ook  niet  van  gekomen  en
uiteindelijk heeft het tot mijn veertigste geduurd voordat ik
een priester opzocht om alles waar ik mee worstelde hardop
uit te spreken. Het voelde als een bevrijding! Niet alleen
was er een last van mij afgevallen, maar ik voelde mij ook
gezien, gezien door God. 
Daarna ben ik vaker gaan biechten, maar telkens was dat
ofwel in een kamer in een abdij, ofwel bij een priester thuis
ofwel bij  mij  thuis.  Een biechtstoel,  ik wist wat het was,
maar ik zat er nooit zelf in. 
Nu ik priester ben, gebeurt het weleens dat iemand bij mij
wil biechten. Maar daarbij heb ik tot nu toe nooit van een
biechtstoel  gebruik  gemaakt.  Dat  zal  in  Hoogwoud  en
Obdam en in onze andere kerken ook niet gemakkelijk zijn,
want de biechtstoelen, voor zover ze er nog zijn, hebben
een andere functie gekregen. Ik neem de biecht dus af in
een kamer in de pastorie of in een sacristie of een dagkapel
en dat bevalt mij goed. 
Maar  enkele  weken  geleden  ben  ik  toch  op  andere
gedachten gekomen. Op donderdag 8 september moest ik
biecht horen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Er
was geen andere priester die dat die dag kon doen, en dus
werd een beroep gedaan op mij.  
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Zo kwam ik terecht in  één van de vier  biechtstoelen die
daar zijn en kwamen er biechtelingen aan de andere kant
van het roostertje te zitten. Wat ik als biechteling zelf nooit
had meegemaakt, overkwam mij nu als biechtvader. En wat
was het goed! Geconcentreerd spreken en luisteren zonder
door wat dan ook te worden afgeleid. Wat ging dat goed
daar!  De  kapel  waar  al  zoveel  gebeden  wordt,  doet
natuurlijk ook mee om de goede stemming te krijgen, een
opgewekte  stemming waarbij  de Heilige  Geest  de  ruimte
krijgt om te waaien waar hij wil. 
Biechten  in  de  biechtstoel,  veel  parochianen  doen  er
lacherig  over,  maar  voor  mij  was  het  een eyeopener  en
voor de biechtelingen, die hier anoniem hun zonden konden
belijden, gaf het verlichting. Het is de genade van God die
de vergeving tot stand brengt. De Kerk speelt daarin een
bemiddelende rol. Zij is als een goede moeder die mensen
en God  en ook  mensen  onderling  tot  elkaar  brengt.  Dat
steeds  meer  mensen  dat  mogen  ontdekken.  Laten  we
daarvoor bidden. 
En mocht u zelf bij mij willen komen biechten, dan hoeft dat
natuurlijk  niet  in  een  biechtstoel.  Dat  kan  trouwens  niet
eens! In Heiloo kan dat wel, daar is door de week elke dag
een priester beschikbaar. Van harte aanbevolen!

Pastor Bert Glorie

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 e- mail:
heiligebavoparochie@hetnet.nl
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Collecte

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.

de parochieraad

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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Bericht van de M.O.V. 

De tijd tussen carnaval en Pasen = VASTENTIJD = TIJD
VOOR AKTIE = VASTENAKTIE

  
Voor elk kind een toekomst!        

Stichting  Uganda  Werkvoortzetting  pater  Kees  Spil
mag meedoen met de Vastenaktie
Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was
pater  Kees  Spil  uit  de  Zuidermeer  werkzaam  als
parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen voor de
parochie  die  onder  zijn  zorg  viel.  Maar  vooral  ging  zijn
aandacht uit naar scholing en de jeugd. Hij bouwde scholen
en organiseerde voor de jeugd activiteiten.

In Uganda krabbelen ze weer op na een intensieve periode
van  lockdowns.  Scholen  zijn  weer  open en de  leerlingen
vinden de weg weer naar de schoolbanken. Buswale is een
afgelegen en zeer grote parochie in de bush (80 km²) over
een  uitgestrekt  gebied  die  moeilijk  te  bereiken  is.  Ook
vallen een aantal eilanden hieronder. 
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De mensen leven van de opbrengst van het land en van de
visvangst.  In  droge  periodes  wordt  er  weinig  tot  niets
verdiend. 

In de parochie Buswale zijn ongeveer 30 lagere scholen. De
scholen  zijn  armlastig  en er  is  een  groot  gebrek  aan
instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. 

Om daar  iets  aan  te  doen,  ondersteunt  de  stichting  het
project Bussoms (Buswale Schools Materials). In 2016 werd
het project voor het eerst financieel ondersteund. Hierdoor
konden  vier  scholen  voorzien  worden  van  nieuwe
leermiddelen. 

Wij  hebben  ervaren  dat  dit  boekenproject  enorm
stimulerend werkt. Niet alleen voor de leraren en leerlingen,
maar ook voor de ouders. Zij zien de onderwijskwaliteit en
de schoolresultaten toenemen, hetgeen hun interesse voor
het wel en wee van de school vergroot en hen motiveert
ook hun steentje bij te dragen aan verdere verbeteringen.
Daarom hebben we in 2021 het project Bussoms nogmaals
herhaald. Weer konden er drie scholen worden voorzien van
nieuwe lesmaterialen.

Om  sneller  een  groter
aantal  kinderen een kans
op  goed  onderwijs  te
geven heeft de stichting het Bussomsproject ingediend bij
de Vastenaktie. We zijn heel blij te kunnen melden dat het
project is goedgekeurd en dat de Vastenaktie het door ons
ingezamelde  bedrag met 50% verhoogt. Hierdoor krijgen
nog eens 3800 kinderen de kans op beter onderwijs. 
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We hopen dat u met ons deze kinderen een kans wilt geven
door:

*Over te maken aan de Vastenaktie
met vermelding van het projectnummer: 402178
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenaktie te Den
Haag.

*Naar  de  website  te  gaan:  Vastenaktie.nl /  projecten  /
leermiddelen in de bush. 
Daar kunt u direct doneren.

*Vastenaktiezakje uit de Op Weg te gebruiken. 
 Denk om de project code 402178.

*Uw bijdrage in de Vastenaktiedoos in de H. Bavokerk.

De  vieringen  in  het  teken  van  het  Vastenaktie  project 
Bussoms zijn op:

- Zondag 5 maart, 10.00 uur, met medewerking van
pastor  Bert  Glorie  en  de  Bavokids,  met  als
gastspreker Vronie Konijn van de stichting.

- Zondag 19 maart, 10.00 uur, met medewerking van
parochianen en het ritmisch koor ‘Eigen Wijs’.

Wij  zijn  ontzettend  dankbaar  dat  de  parochies  van  de
Waterkant zich de komende vastentijd gaan inzetten voor
Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil en zo al
die kinderen een kans geven op een toekomst. 

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, 
                           Karin Bierman en Marianne van Diepen
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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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Rooster 
van de vieringen in onze parochie:

zondag 26 februari Geen viering

zondag 5 maart
10.00 uur B. Glorie Bavokids

zondag 12 maart
10.00 uur A. Rodriguez Bavokoor

zondag 19 maart
10.00 uur Parochianen ‘Eigen Wijs’

zondag 26 maart Geen viering   

Dopen
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

Verhuizen?                        
Laat u kennen!

           
Help onze ledenadministratie. 
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!
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Handig om te weten
2 april 10.00 uur Palmpasenviering
17 april Open parochieavond


En verder . . .

Jubilarissen in het koor ‘Eigen Wijs’

Geen  Gregorius onderscheidingen of oorkondes maar  met
prachtige  bossen  bloemen,  zijn  op  donderdagavond  12
januari meerdere jubilarissen in het zonnetje gezet. 

Het koor ‘Eigen Wijs’ uit de Bavoparochie is gewend elk jaar
een Jaarvergadering te houden. Het was nu door de corona-
omstandigheden al drie jaar geleden dat dit voor de laatste
keer plaats vond. In die periode heeft het koor met combo
een lange periode niet kunnen repeteren. Maar waar diverse

koren op hielden te bestaan in die tijd, zijn
onze  banden  hecht  gebleken  want  het
kostte  het  koor  geen  enkel  lid.  De  jaren
tellen wel verder en nu drie jaar later waren
er  meerdere  koorleden  die  een  mijlpaal 
hadden bereikt. 
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Dit memorabele moment was bewust niet als agendapunt
opgenomen en daardoor konden zij  allen volledig  verrast
worden!
Yvonne, Anita, Gré, Angelique, Trudy, Tiny B. en Esther zijn
25  jaar  lid  van  ‘Eigen  Wijs’  en  koorlid  én  ad  interim
dirigente Marlène Heddes is zelfs  40 jaar lid van het koor!
Dat laatste mag als heel  bijzonder worden beschouwd! Het
bestuur heeft achter de schermen contact gezocht met haar
ouders en zussen om dit te verifiëren. Zij konden zich nog
herinneren dat een van de eerste liedjes die Marlène ooit
solo  zong,  het  u wel  bekende ‘Ein  Bisschen Frieden’  van
Nicole is geweest. Nicole uit Duitsland won in 1982 met dit
liedje  het  Eurovision  Songfestival.  Een  rekensommetje  is
snel gemaakt. 
Wat zijn we blij met Marlène, die ons in de periode zonder
dirigent  er  toch  doorheen  heeft  gesleept.  Nu  geniet  ze,
samen met  ons  allen,  van  onze  nieuwe  dirigent  Jeroen
Wals  die  met  enorm veel  enthousiasme het  stokje  heeft
overgenomen.

Na de vergadering werd het glas geheven op de jubilarissen
en geproost op het nieuwe jaar. 
Zondag  15 januari  heeft  ‘Eigen Wijs’ voor het eerst in dit
nieuwe jaar gezongen. Het was weer even wennen dat de
viering om 10.00 uur begon nadat het afgelopen half jaar
door omstandigheden de vieringen om 11.00 uur begonnen
zijn.
Misschien is dat ook voor de kerkgangers nog weer even
wennen. Het was helaas niet zo druk in de kerk. Dat is iets
wat de andere kerkkoren (én voorgangers) ook ervaren. 

Zowel  het  kinderkoor  De  Bavokids  als  het  Bavokoor  en
‘Eigen  Wijs’  repeteren  met  veel  enthousiasme  om  de
vieringen,  ieder  op  hun  eigen  manier  muzikaal  te
ondersteunen.  De  corona-periode  is  er  mede  de  oorzaak
van dat vele kerkgangers nu thuis blijven. Men is het niet
meer gewend of is de binding verloren. 
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Ook  zijn  oudere  mensen  soms  nog  wat
angstig  om  in  grotere  gezelschappen  te
vertoeven. 
Voor dat laatste hoeft u niet te vrezen. Er
zal altijd ruimte genoeg zijn om afstand te
houden  wanneer  u  daar  behoefte  aan
heeft.  De  kerk  heeft  een  belangrijke
functie op Hoogtijdagen, bij rouw en trouw
maar is ook op ‘de gewone’ zondagen een
heerlijke plek om even tot rust te komen
en je op te laden. 

Je vreugde en verdriet een plek te kunnen geven en vooral
steun te vinden in geloof en bij elkaar.
Er zijn vele vrijwilligers betrokken bij de parochie en ook de
parochieraad  werkt  er  hard  aan  om  de  kar  te  blijven
trekken. 
We hopen ook, nu de katholieke kerk in Schermerhorn op
15 januari de deuren heeft moeten sluiten, dat de gelovigen
aan  de  andere  kant  van  de  Mijzenpolder,  de  weg  naar
Ursem gaan vinden. Daar gaan we als parochie energie in
steken.  Maar  u  bent  het,  thuis,  die  we  zo  graag  (weer)
welkom heten. 
Misschien is het een idee als u, die wel af en toe de kerk
bezoekt,  eens iemand uitnodigt  om mee te  gaan.  Na  de
viering de gezelligheid opzoekt in ‘de Overkant’, de ruimte
achter in de kerk, om samen  koffie te drinken. 
Ook kunt u, wanneer u het misschien lastig vindt om alleen
te komen, eens af spreken met iemand om samen heen te
gaan. 
Wanneer u wellicht vervoer nodig heeft, klopt u dan aan bij
de parochie. Er is altijd een oplossing te vinden. 
U bent ook altijd op donderdagochtend van harte welkom in
de kerk. U kunt een kaarsje opsteken. Even rustig in de
kerk zitten of een kopje koffie komen drinken. Er zijn zoveel
mensen  die  alleen  thuis  zitten...  het  kan  uw zondag-  of
donderdagochtend even breken. Weet u van harte welkom!

Jacqueline Stam-Vis
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Uitnodiging palmpasenstok maken
Wij  willen  jullie  uitnodigen  om  met  elkaar  een
palmpasenstok te  maken.  Wij  doen dit  op  donderdag 30
maart in de ‘Overkant’ van de Bavokerk, direct na school
om 14.30 uur.
De palmpasenstok is voor de speciale Palmpasenviering op
zondag 2 april om 10.00 uur.

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

 een houten kruis
 iets lekkers, bijvoorbeeld paaseitjes
 wat fruit (mag thuis) koekjes, doppinda’s
 versiering, zoals crêpepapier en slingers 
 Broodhaantje

Wij hebben wel wat versiering, maar
niet genoeg voor iedereen als je zelf
nog  versiering  hebt  mag  je  dat
meenemen.
De hulp wordt aangeboden door een
aantal  ouders  maar wij  zijn  ook  blij
met  hulp  van  vaders/moeders
opa’s/oma’s.  Zij  zijn  ook  van  harte
welkom.

Graag nodigen wij je uit om met een
zelfgemaakte  palmpasenstok  in  de
kerk  mee  te  doen  met  de  speciale
intocht  die  herinnert aan  de  intocht
van Jezus in Jeruzalem.

Kom  dan  op  zondag  2  april naar  de  kerk  en  neem  je
versierde stok mee!
Tijdens de viering mag je  dan meedoen aan een intocht
door de kerk en krijg je een palmtakje dat je ook aan de
stok kunt bevestigen.
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Na de viering kun je iemand die ziek
is of verdrietig, blij maken met jouw
mooi versierde palmpasenstok. Er zijn
in  de  kerk  eventueel  namen  en
adressen aanwezig van mensen die in
aanmerking  komen  voor  een
palmpasenstok!

Dus, kom Palmpasen vieren en neem
je Palmpasenstok mee naar de viering
op zondag 2 april om 10.00 uur met

medewerking van de Bavokids.

Stille Omgang West-Friesland

De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in de nacht van 18 op
19 maart. 

Intentie
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Dit  jaar  is  de intentie:  “Levend brood voor onderweg,  in
stille getuigen.”

Organisatie 
Ook  dit  jaar  rijdt  er  weer  een  bus  langs  verschillende
dorpskernen  richting  Amsterdam.  Als  u  mee  wilt  rijden,
kunt u zich tot zaterdag 11  maart opgeven bij
Ton en Marian Mes
West 47
1633 JC Avenhorn
Tel.: 0229-542675  
e-mail: mesridder@gmail.com

De bus vertrekt om: 19.40 uur bij het tankstation aan De
Leet. De kosten zijn € 18,00, te voldoen bij het instappen
van de bus.

De Heilige Mis in de om 21.00 uur in de St. Nicolaaskerk
(tegenover het Centraal Station).
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Aartsbisschop Mgr. Eijk.
Een koor uit Utrecht verzorgt de gezangen.

Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in
de Lutherse kerk aan het Spui.
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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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