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Van het pastoresteam
Op de pedalen….
Toen ik elf jaar geleden naar West-Friesland zou komen,
kreeg ik van Nico Schotvanger zijn fiets. Hij was ernstig
ziek en het sterven was nabij en hij vond dat ik zijn fiets
moest overnemen, ten eerste omdat er dan weer een Nico
op zou fietsen en ten tweede omdat deze fiets al wat routes
in West-Friesland kende.
Rondom Pasen dat jaar is Nico overleden en nadat alles
rondom zijn afscheid in een afronding kwam kreeg ik de
beloofde fiets. Onder het zadel, zo werd mij gewezen, zit
een tasje met plakspullen en dergelijke en in het doosje
met bandenspanners zat ook een ‘tientje’, “dat is altijd
handig want stel je voor dat je onderweg trek krijg in een
‘koppie’ en je hebt geen geld mee, dan grijp je nooit mis.”
Had Nico gezegd. Het ‘tientje’ zit er nog.
Hoeveel kilometer ik met die fiets hier heb rondgefietst
weet ik niet maar er zijn al heel wat banden en kettingen
versleten. Het is een ‘voor de wind fiets’, wel zo fijn want
hier staat altijd wind en zeker op de openstukken die ons
land hier zo rijk is. Inmiddels is ook de accu al ’n keer
gereviseerd en begint alweer aardig aan z’n eind te raken.
Op deze fiets heb ik letterlijk en figuurlijk deze regio bij
elkaar gefietst. Ritjes naar De Weere, onze verste buren.
Later ook naar Nibbik en Wognum. Ritten naar Hoogwoud
en
Spanbroek,
Obdam
en
Hensbroek.
Spierdijk,
Zuidermeer, Ursem dichterbij De Goorn. Gelukkig waren er
ook heel veel lieve autobezitters die me bij snertweer en als
ik weer eens iets gebroken had met de auto van plaats tot
plaats brachten.
Bijna elf jaar West-Friesland. Als achttienjarige was ik
vanuit Nibbixwoud verhuisd naar Amsterdam-Zuid om te
gaan studeren en naar diverse omzwervingen kwam ik op
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42-jarige leeftijd hier in De Goorn en maakte ik opnieuw
kennis met de West-Friezen. Het was een soort van
thuiskomen, vooral omdat ik nu weer mensen tegen kwam
die te maken hebben met m’n familiegeschiedenis en m’n
eigen geschiedenis. Ik kwam hier met de opdracht om de
toenmalige negen parochies in de omgeving in een nieuwe
structuur samen te brengen om het pastoraat toekomst
bestendig te maken. Hoe stroef dat ook ging in het begin nu
zijn we niet meer van elkaar los te denken.
In deze jaren heb ik het pastorale veld zien veranderen, het
pastores team zien veranderen. We begonnen met acht
pastores! Er gingen, er kwamen en gingen weer… er blijven
er drie en nu ga ik….
Pastoors hebben de eigenaardigheid om heel lang ergens te
blijven, vooral als het lekker gaat. Vroeger kon je soms
meer dan 25 jaar dezelfde pastoor hebben en of hij nu
‘lekker lag’ of niet je had met hem te doen. Ik had nog niet
de behoefte om hier weg te gaan maar de pastorale
bezetting in ons bisdom biedt me niet die luxe. Het is voor
de bisschop een hele uitzoekerij wie hij wáár voor vraagt
rekening houdend met waar een parochie om vraagt en wie
hij voor handen heeft. Het is dus geen kwestie van
solliciteren en kiezen uit een aantal kandidaten. Priesters
worden schaars ‘goed’.
Maar ik prijs me gelukkig dat er in onze parochies veel
mensen actief zijn op allerlei pastoraal- en organisatorische
vlakken. Kundige mensen ook! Zij zullen het pastoraat
verder dragen en ervoor zorgen dat de parochie een warm
thuis blijft. Ook op bestuurlijk gebied zitten er goede
mensen aan tafel, dus daar zal het niet aan liggen.
Maar ik maak me zorgen…..
Van elke viering wordt bijgehouden hoeveel mensen er naar
de viering komen en steeds zie ik dat er meer mensen naar
een viering komen als ik voorga, dan wanneer een van onze
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andere voorgangers de dienst leidt. Het gaat uiteindelijk
om onze geloofsgemeenschap die samen komt. Als er
mensen wegblijven omdat de voorganger hun niet aanstaat
dan zal dat op den duur leiden tot de beslissing om ook hier
de kerk dicht te doen.
Jullie samen zijn De Kerk hier ter plaatse. Het voortbestaan
van jullie geloofsgemeenschap zal niet afhangen van de
pastores die hun uiterste best zullen blijven doen om de
pastorale zorg te organiseren en te geven, het hangt van
jullie af….
Zorg ervoor, beste mensen hier en in de andere dorpen, dat
je kerk een plek blijft waar mensen graag komen – waar jij
graag komt omdat je meedoet….je schouders er onder zet.
Voorlopig zal mijn collega pastor Alvaro degene zijn die in
het pastoresteam het contact met het pastoraatteam van
De Goorn en de parochieraden van Ursem en De Goorn zal
onderhouden. Ik wens hem en z’n teamgenoten een mooie
en vruchtbare samenwerking.
Op zaterdag 18 juni 16.30 uur ga ik voor in de Rozenstaete
en op zondag 19 juni om 10.00 uur is het grote afzwaaien
in de parochiekerk, waarbij iedereen welkom is.
Afscheid nemen doe ik niet, want helemaal uit het zicht ben
ik nog niet en aangezien er hier familie en vrienden wonen
zult u zo af en toen m’n snoet weer terug zien, maar ik zet
nu wel een streep onder m’n pastorale zorg voor u allen, er
wacht een andere ‘kudde’.
Dank jullie wel, dat ik jullie pastoor mocht worden, het
vertrouwen dat je me gaf, het warm thuis dat we samen
hebben opgebouwd.
groeten van mij N.
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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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FOREVER YOUNG Hannes Paauw
15 februari 1999 werd Hannes geboren,
ons 3e kindje, broertje van Angeliek en
Belinda en later de grote broer van
Wessel. Hij was meteen al een mannetje
met een sterke eigen wil, wij noemden
hem ons directeurtje of cheffie.
Hij had altijd veel vriendjes om zich heen
en voetballen was het mooiste wat er was,
vele uren werden er doorgebracht bij
Dynamo. Zijn vrienden, festivals en
feestjes, waren belangrijk voor hem en hij was trouw
supporter van AZ. De opleiding finance en controll had hij
bijna afgerond toen de ziekte zich openbaarde In mei 2021,
toen uit kwam dat Hannes een hele nare en zeldzame ziekte
droeg, wat de lichamelijke klachten verklaarde die hij al
enige tijd had.
Het was een vorm van Weke delen kanker, en de
vooruitzichten waren niet goed.
Er was zo weinig over bekend dat we toch hoop bleven
houden op genezing, want wie weet zou de imuuntherapie
wél aanslaan. Echter tegenslag na tegenslag volgde..
bewonderenswaardig was het hoe hij de ziekte droeg. Zelf
zei hij ‘ik heb gewoon pure pech’. Hier liet hij zijn enorme
mentale kracht zien, dat je met je gedachten kan bepalen
hoe je je leven leidt. Prachtig was de actie ‘Hollen voor
Hannes’ op 5 februari 2022, wat wel
€ 40.000,- opgeleverd heeft voor AVL foundation voor het
onderzoek naar deze zeldzame sarcoom. Het laatste jaar
hebben wij met ons gezin zeer intens met elkaar
doorgebracht waar we vele warme herinneringen aan zullen
behouden. We hebben zo’n dankbaarheid en liefde mogen
ervaren, dankbaar voor wat we allemaal nog wél konden
doen, de ogenschijnlijk zo eenvoudige dingen, bleken van
zo’n grote betekenis. Dit geeft ons al zoveel troost.
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Op 1 April is Hannes in het bijzijn van ons allen,
overgegaan, zacht en kalm, op eigen kracht, en met zijn
rechterhand op zijn hart, dit gebaar zagen wij als een uiting
van zijn liefde aan ons en iedereen die hem deze dagen nog
ging zien en hem aan het hart lag.
Groots en indrukwekkend was ook het eerbetoon bij de
wedstrijd AZ-Vitesse,
de verslaggever verwoordde het zo mooi:
“soms is een voetbalstadion net een kerk”
Wat hebben we jouw leven prachtig mogen vieren met
zoveel mensen, mooie woorden, bloemen, kaarten en een
prachtige afscheidsdienst, zo overweldigend en
hartverwarmend waar wij allen zeer dankbaar voor zijn, dit
geeft ons zoveel kracht, waar wij mee verder moeten, hoe
moeilijk dat ook zal zijn.
Onze lieve Hannes, VOOR ALTIJD IN ONS HART.

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

8

In Memoriam Piet Wever.
Piet is geboren op 9 februari 1933 in
Spierdijk en verhuisde al jong naar Noorddijk. Hij heeft de
lagere school in Ursem doorlopen. Daarna ging hij aan het
werk als knecht bij zijn vader in de tuinderij en bij andere
tuinders. Hij volgde een avondcursus bloembollen kweken
op de agrarische school in Obdam. Rond zijn 20st jaar
moest hij in dienst waar hij veel avonturen beleefde. In
Ursem heeft hij moeder ontmoet, ze trouwden in 1958. Het
gezin groeide uit met zeven kinderen.
Hij is doorgegaan in de tuinderij en bloembollen kwekerij.
Door de variatie in groenten en met tulpen is hem dit altijd
goed afgegaan. Hij zei ook vaak ”dat komt wel goed”. Hij
was een echt buitenmens en werkte graag in weer en wind.
Na de verkaveling kwam er een grotere kavel verderop aan
de Noorddijk en werd de schuit verruild voor een trekker.
Na ruim 40 jaar was zijn rug versleten door het vele tillen
en heeft de huisarts geadviseerd ermee te stoppen.
Oppassen vond hij prachtig, op Noorddijk was er volop
ruimte om met te ravotten en spelletjes te doen. Hij genoot
van fietsen, uitstapjes of weekendjes weg en was altijd
vriendelijk, maakte een praatje en groette iedereen die hij
tegenkwam. Hij was altijd ad rem met het
plaatsen van een grapje. In 2014 zijn vader
en moeder verhuisd naar het appartement
in de Landbouw. Vanaf dag één voelden ze
er zich thuis met natuurlijk uitzicht op de
Noorddijkerweg. Zo heeft hij de hele route
langs de Noorddijk afgelegd vanaf het einde
ervan tot aan het begin.Fietsen lukte niet
meer, het ging langzamerhand minder met
de gezondheid. Het laatste half jaar werd
de thuiszorg van Omring ingeschakeld. Ook
in deze periode was hij dankbaar voor de
dames van de Omring en maakte nog
regelmatig een grapje. Afgelopen 2de
Paasdag is hij in alle rust overleden.
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Rooster
van de vieringen in onze parochie:
zondag 19 juni
zondag 26 juni
10.00 uur

Geen viering
10.00 uur afscheidsviering
pastoor N.Knol in de Goorn
Parochianen

‘Eigen Wijs’

zondag 3 juli
11.00 uur Alvaro Rodiguez Luque

Bavokoor

zondag 10 juli
11.00 uur A. Neeven

Bavokids

zondag 17 juli

Geen viering

LET OP!! I.v.m.. het vertrek van pastoor Nico,
en er op dit moment nog geen vervanger voor is
aangesteld, zullen de huidige voorgangers tijdelijk twee
vieringen op de zondagmorgen verzorgen. Om half 10
elders in de regio, en om 11.00 uur in Ursem.
Houd het rooster goed in de gaten.

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 de parochieraad
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Handig om te weten
18 juni
19 juni

20.00 uur Kerkenveiling
10.00 uur afscheidsviering Pastoor Nico Knol
in de Goorn
26 juni
10.00 uur 25 jarig huwelijks jubileum van
Kees en Jacqueline Stam- Vis
Juni, Juli en Augustus is de aanvangstijd
van de zondagsvieringen 11.00 uur


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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En verder . . .

Kerkenveiling 18 juni 2022
” Samen werken voor de kerken”
Onder het motto “Samenwerken voor de kerken”
organiseert het comité Kerkenveiling Ursem op zaterdag 18
juni voor de 21e keer een kerkenveiling. De kerkenveiling
zal dit keer plaatsvinden in brede school ‘De Batter’, waarbij
de catering zal worden verzorgd door café ‘de Rode Leeuw’.
De opbrengst van de kerkenveiling zal door de
Bavoparochie en de Hervormde Kerk Ursem worden besteed
aan de modernisering van de kerkgebouwen naar de eisen
van deze tijd.
Door de inwoners van Ursem en de middenstand uit Ursem
en omliggende dorpen zijn een hoop mooie koopjes
aangeboden, welke u kunt terugvinden in de veilinggids die
u in de brievenbus heeft ontvangen. Zo kunt u onder
andere bieden op vele gezellige avondjes, uitjes en
workshops
maar
ook
op
dinerbonnen,
boodschappenpakketten en heerlijke taarten.
Het belooft een mooie avond te worden! Wij zien u toch ook
bij de kerkenveiling op
zaterdag 18 juni om 20.00 uur in ‘De Batter’.
Comité Kerkenveiling Ursem
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Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 mei hebben er weer 17 kinderen hun Eerste
Heilige Communie gedaan uit de parochies van De Goorn,
Spierdijk/Zuidermeer en Ursem. Deze 17 kinderen zijn
verdeeld over 2 vieringen, nl om 10uur ’s ochtends
in De Goorn de kinderen van parochie De Goorn.
Daarna ’s middags om 13:00uur in Spierdijk de 7 kinderen
uit Spierdijk/Zuidermeer en Ursem.
Dit jaar waren er maar 2 kinderen uit Ursem die hun Eerste
Heilige Communie deden.
Ter voorbereiding op dit grote feest hebben de kinderen
6 werkmiddagen gevolgd, waarbij ze aan het einde ervan
vooral erg blij waren dat ze er nu ook bij gaan horen.
Dat ze voortaan mee mogen doen tijdens de communie
uitreiking met alle andere mensen.
Op zondag 15 mei was het prachtig mooi weer, stralende
zon en 7 stralende kinderen in Spierdijk die met hun
brandende doopkaars in een bloemstukje de kerk in
kwamen gelopen. Pastoor Nico en pastor Anne-Marie
hebben er weer een prachtige viering van gemaakt waarin
elk kind een rol had. Een paar kinderen lazen een stukje, ze
hadden allemaal een stukje voorbede gemaakt en met
elkaar en pastoor Nico een geloofsbelijdenis. Alle kinderen
hadden een taak zoals hulp bij het tafel dekken. De
Bavokids waren meegekomen naar Spierdijk om de viering
op een prachtige manier muzikaal te omlijsten.
En na afloop allemaal blije koppies en naar huis om het
feest verder voort te zetten.
Van de werkgroep Eerste Communie; De Goorn, Spierdijk
en Ursem,
Carla Schaap, Martine Stam, Marleen Kicken, Peter van der
Lee, Annemarie Leeuw
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OPROEP OPROEP OPROEP
Een aantal leden van de werkgroep willen, na vele jaren
met veel plezier communiewerk te hebben gedaan, ermee
stoppen. Hiervoor zijn we dringend op zoek naar 2 ouders
uit Ursem die de eerste communie in ons dorp levend willen
houden. Zonder werkgroep leden uit het eigen dorp, bestaat
de kans dat de communie niet meer in eigen kerk gevierd
kan worden. Dit willen we toch niet?
Voor informatie kunt u contact opnemen Annemarie Leeuw
(annemarie.leeuw@outlook.com, 0657003935 of de
communiemail: EHCwaterkantzuid@outlook.com
VORMEN 2022
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3 juni 2022 hebben er 16 kinderen vanuit de parochies van
Spierdijk, Zuidermeer, De Goorn en Ursem hun sacrament
van het Heilig Vormsel ontvangen.
De werkavonden hebben we in Ursem gehad, waarbij als
afsluiting een gezamenlijke maaltijd is gehouden.
De presentatie viering was in Spierdijk dit jaar, en de
vormselviering was in De Goorn, met het koor
‘Samen” uit Spierdijk.
Stay connected, blijf verbonden, was de rode draad in de
viering. Zo begonnen de kinderen dan ook de viering, met
een lange rode draad, allen met elkaar verbonden. Tijdens
de viering werd duidelijk dat verbonden zijn met elkaar, je
familie, vrienden, maar ook met dat lijntje naar boven, naar
God, altijd belangrijk zal zijn en blijven. De
gebedsarmbandjes die de vormelingen hebben gemaakt,
werden door de bisschop gezegend, op verzoek van Isis.
Wie weet , zullen ze hiermee dat lijntje met God nog een
keer opzoeken.
Werkgroep Vormsel.
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Bericht van de M.O.V.,
Wat een prachtige dag....
Eindelijk kan het weer: de 40MM
Zaterdag, 28 mei, de zon schijnt en niet te warm, wat een
prachtig begin van de dag. Het is prima wandelweer voor de
49ste 40MM, de jaarlijkse sponsorwandeltocht van WestFriesland in Venhuizen. Met de M.O.V. Ursem staan Karin en
ik al jaren op een stempelpost ergens langs de route.
Dit jaar staan we naast een boerencamping aan de
Zuiderdijk tussen Schellinkhout en Wijdenes, met de 21 km
stempelpost. Gelukkig niet vol op de wind die flink waait.
Om kwart over 8 kom ik gelijk aan met 2 jongens die op
skeelers de 40 km route doen. Zij gaan met een stempel
snel weer verder.
De marktkraam versieren we feestelijk en we hebben
muziek. Met wat windschermen staan wij lekker in de luwte
en ook de lopers staan even lekker. Dit jaar staan we met
versterking van Dauphine van Nijnatten en Helene Schilder.
De 40 km en de 24 km route lopen bij ons langs en de
wandelaars (+ wat skeeleraars en hardlopers) zijn met
beide routes dan halverwege hun tocht. Als eerste komen
de snelle en geoefende lopers. Zij zijn met hun stempel en
wat water zo weer weg. Daarna komt de rest. Met een
stempel, water, dropje en pepermunt gaan ze weer met
onze aanmoedigingen, vol goede moed, al is het soms
afzien, op weg naar de volgende stempelpost, die met de
pannenkoeken. Of ze gaan even lekker in de zon uitrusten
op onze stoelen. Iedereen had er weer zin in. Ook voor ons
was het een gezellige dag. Verschillende bekenden mochten
we begroeten. Nadat de laatste wandelaar, Jan Kees
Bierman, om kwart over 1 was geweest, hebben we alles
weer ingepakt en zijn wij naar huis gegaan.
Tot volgend jaar...zaterdag, 20 mei 2023.
De 40MM, wat was het weer een prachtige dag.
De M.O.V.,
Mede namens Karin Bierman en Marianne van Diepen
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Nieuws van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging
St. Barbara Ursem
Heeft u ook onlangs de spotjes van de Sire Campagne
gezien of gehoord: de dood, praat erover, niet eroverheen?
Heeft dit u tot nadenken aangezet? De dood hoort bij het
leven en we krijgen er helaas allemaal vroeg of laat mee te
maken. Vaak worden we door een overlijden overvallen, en
hoe fijn is het dan als je als nabestaande terug kunt vallen
op professionele begeleiding?
Onze vereniging kan u, als lid, op een waardige wijze
ondersteuning bieden bij de uitvaart van uw dierbare.
Dit alles tegen een lage contributie, we zijn namelijk een
vereniging zonder winstoogmerk.
Heeft u interesse om lid te worden of heeft u vragen?
Neem een kijkje op onze website www.uitvaart-barbaraursem.nl en/of neem contact op met onze
ledenadministratie Tine Groenland-Bakker
tel. 072-5021317 en meldt u aan.
Tijdens de jaarvergadering van onze vereniging heeft onze
penningmeester Brian Horio helaas te kennen gegeven per
01-01-2023 zijn functie te willen neerleggen, vanwege zijn
toekomstige verhuizing naar Blokker. Het zou heel mooi
zijn als we voor die tijd een nieuwe penningmeester kunnen
aanstellen, zodat Brian ruim de tijd heeft de nieuwe
penningmeester in te werken. Bent u , of kent u een
geschikte kandidaat voor deze functie, of wilt u eerst weten
wat deze functie precies inhoudt? Neem dan z.s.m. contact
op met Brian Horio via mailadres bhorio@st-barbaraursem.nl of met onze voorzitter Peter Middelie.
Om problemen in de toekomst voor te zijn, zoeken we ook
nieuwe dragers.
Dus denkt u bij het lezen van deze oproep, dat is misschien
wel wat voor mij? Of gaat u binnenkort met (pre)pensioen
en wilt u wat betekenen voor uw medemens?
Aarzel en schroom niet en neem contact op met onze
voorzitter Peter Middelie tel. 06-22003655.

18

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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