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Van de parochieraad
Goed nieuws! Onze voorzitter Adri Wever is thuis.
Wat heeft corona hem te pakken gehad. Hij heeft nog een
lange weg te gaan, maar we zijn dankbaar dat hij al weer
zo ver is en we wensen hem van harte beterschap toe.
De maand mei willen we blijven vieren met 30 personen en
ja, nog steeds moet u zich aanmelden bij Inge Vreeswijk.
De corona cijfers zijn nou niet echt positief, dus laten we
ons allemaal nog maar even aan de regels houden.
De verbouwing is in de eindfase en we zijn erg blij met het
resultaat. Nu nog alles afwerken en opnieuw inrichten, maar
dat gaat zeker lukken.
Jan Sjerps en Huub Spil hebben zich tomeloos ingezet en
wij willen hen heel hartelijk bedanken hiervoor. Nooit was
hen iets te veel.
Ook de kerkwerksters en kerkwerkers erg bedankt. Want,
wat was het iedere keer stoffig, maar altijd zaten we weer
in een schone kerk. Natuurlijk krijgt u, als parochiaan, de
gelegenheid om te komen kijken, maar dat duurt nog wel
eventjes. Grote groepen bij elkaar lijkt ons nu niet erg
handig.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat onze mooie kerk
gebouwd is. In oktober willen we hier een feestelijk tintje
aan geven en een bezichtiging van de verbouwing hieraan
koppelen. We zijn dan, hopen we, allemaal ingeënt en we
hebben zin om weer eens iets feestelijks te doen. Voor nu
willen wij zeggen: afwachten dus nog eventjes.
Geniet van een mooie ‘Maria’ mei maand. De bollenvelden
staan bijna in bloei en ook de bloesem pronkt weer aan de
bomen. Wat is de natuur toch mooi.
de parochieraad
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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!
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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

5

Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 2 mei

10.00 uur

Parochianen

dinsdag 4 mei
19.00 uur
Online dodenherdenking zie pagina 8 en 9
zondag 9 mei

10.00 uur
Moederdag

H. Nieuwkamp

zondag 16 mei

10.00 uur

N. Knol

Pinksteren
zaterdag 22 mei

19.00 uur

N Knol

zondag 30 mei

10.00 uur

Parochianen

zaterdag 5 juni

19.00 uur

A. v. Straaten

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

19.00 uur

Online dodenherdenking


En verder . . .

Vrijwilligers slaan handen ineen voor herdenking
4 mei
Ieder jaar staan we ook in Koggenland op 4 mei stil bij de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van
oorlogssituaties
en
vredesoperaties
daarna.
De
verschillende comités die zich al jaren inzetten om
herdenkingsbijeenkomsten te organiseren in Berkhout,
Obdam en Ursem slaan dit jaar de handen ineen met elkaar
en met de gemeente om een alternatief programma aan te
bieden, in de vorm van een film.
Gert Toes, vrijwilliger uit Berkhout: “Op 4 mei om 19.00 uur
verschijnt er een film op alle online kanalen van de
gemeente, waarin aandacht is voor onder andere de
oorlogsmonumenten in Koggenland. De burgemeester houdt
een speech en twee kinderen gaan in gesprek met twee
ouderen over wat herdenken voor hen betekent. Er is ook
muziek
en
er
zijn
beelden
van
verschillende
kransleggingen.”
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De comités zijn blij met een alternatief te kunnen komen.
“Natuurlijk gaan we ervanuit dat we volgend jaar weer met
elkaar samen kunnen komen in de verschillende dorpen”,
geeft Yvonne Heddes (vrijwilliger uit Ursem) aan. René Klok
vult vanuit Obdam aan: “Ook in coronatijd kunnen we met
elkaar gedenken, ieder vanuit huis. Ik hoop dat veel
Koggenlanders de film gaan bekijken, het is de moeite
waard.”
Vlagprotocol
Op 4 mei hangen we in Nederland de vlaggen halfstok als
teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers.
Koggenland roept inwoners op om op 4 mei de gehele dag
de vlag halfstok te hangen. Op 5 mei mag de vlag voluit
wapperen.
Link naar de film
De
film
is
vanaf
4
mei
te
bekijken
via
www.koggenland.nl/4mei. De film verschijnt ook op de
overige online kanalen van gemeente Koggenland, zoals
Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube.

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd
voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair
werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens.
Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat
doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse
Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM
campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde
mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten
voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen
missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij
heel goed gebruiken.
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Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en
missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd
en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich
(samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere
kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder
zijn hoede. Peter was bedrijfsleider bij kledingzaak
Kreymborg toen zijn oom hem vroeg waarom hij nog niet
op bezoek was geweest. “Ik kom volgend jaar vijf weken
naar Brazilië” zei hij toen. Peter was ook voorzitter van de
parochieraad in Middelburg waar hij pastoraal werk deed.
Toen kreeg hij de kans om twee jaar uitgezonden te worden
naar Brazilië. Een pastoraal werker hadden ze daar echt niet
nodig en Peter besloot priester te worden. In 1985 werd hij
in Belo Horizonte tot priester gewijd. Een beslissing waar hij
geen dag spijt van heeft.
Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met
jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en
daardoor hun school niet konden afmaken.
Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind
te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Ruim
een jaar leeft Susanne (34) met haar achtjarige zoon Jacob
in Mwanza aan het Victoriameer. De mogelijkheid om als
lekenmissionaris door de Sociëteit Afrikaanse Missiën te
worden uitgezonden naar Tanzania ziet Susanne als een
tweede kans om ‘eindelijk te doen waarvoor ze naar Afrika
wilde gaan’: samen met de lokale bevolking werken aan een
beter leven. Susanne, pater Peter en al die andere
missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de
ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.
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Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun
persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij
hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen,
bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook
kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat zij kunnen
genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie
of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de
WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen
een beroep op kunnen doen voor noodgevallen.
Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor
vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van
onze missionarissen.
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn
voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en
vele anderen dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u
mee met de WNM Pinksteractie? U kunt de Pinksteractie bij
familie en vrienden onder de aandacht brengen, mensen
erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is. Het is
allemaal een kleine moeite die een groot verschil kan
maken.
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111
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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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