
 
Nes aan de Amstel, 03 april 2020. 
 
Nieuwsbrief 4. 
 
 
Beste medeparochianen, 
 
De ontwikkelingen staan niet stil, evenals de genomen maatregelen betreffende het coronavirus. 
De Urbanesklanken verschijnt 1X per maand, wat niet voldoende is om u blijvend goed op de 
hoogte te kunnen houden. Vandaar deze nieuwsbrief die we wekelijks naar u toesturen. Mocht u 
mensen kennen die deze informatie ook graag willen ontvangen, laat u het dan weten middels 
een email naar Hans Pronk of een van de andere teamleden met daarin vermeld het email-adres 
van de betreffende persoon. Deze nieuwsbrief is overigens ook beschikbaar op onze website: 
www.urbanusparochienes.nl Daar kunt u ook overig nieuws vinden van onze parochie. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
De overheid, gebaseerd op de kennis en informatie vanuit het RIVM, heeft de bestaande 
maatregelen rondom het controleren van het virus en het publiekelijk samen zijn verder verlengd 
tot 28 april (update 31 maart). Zo blijft groepsvorming (3 personen of meer) in de publieke sfeer 
verboden en zijn alle bijeenkomsten eveneens verboden (Dit laatste wordt in de week vóór 26 
april heroverwogen). Het samenkomen bij uitvaarten of huwelijksvoltrekkingen met maximaal 30 
personen vormen hierop een uitzondering, waarbij dan wel de hygiëne maatregelen in acht 
moeten worden genomen. In het algemeen geldt: Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, 
was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schudt geen handen en blijf in principe 
thuis. Bent u verkouden of grieperig: blijf sowieso thuis! 
 
Gevolgen voor onze parochie 
Ook voor u en onze St. Urbanusparochie heeft dit ingrijpende gevolgen. Zoals u in de vorige 
nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn de vieringen i.i.g. tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Zo 
gaat de feestelijke viering op 05 april waarin we het 12.1/2-jarig jubileum van Elly als catechiste 
zouden vieren niet door. Dit gaan we later alsnog vieren! De vieringen rondom de Goede Week 
en Pasen zijn afgelast. (Hierover verderop meer). Ook de Eerste Heilige Communie viering van 
10 mei is verzet tot ergens in oktober (de voorbereidingen voor de kinderen en ouders middels 
het toesturen van de ‘Ouderbladen’ gebeurt wel) en de Vormsel-viering en -voorbereidingen 
vanuit ons bisdom zijn afgelast. We kunnen nu niet samen vieren en elkaar bijstaan in de mooie 
én verdrietige momenten die toch steeds dagelijks plaatsvinden. Dat doet pijn! Voor diegenen die 
het moeilijk hebben, denk daarbij aan de mensen die eenzaam zijn of angst hebben om besmet 
te raken met dit onvoorspelbare virus of die het zwaar hebben op het werk of met het bedrijf: die 
helpende hand, een troostend woord of gewoon er zijn, het is nu even niet mogelijk en wordt 
gemist!  
 
Wat doen we als parochieteam 
Gelukkig worden er initiatieven ontplooid om het niet kerkelijk samenkomen en deze 
moeilijkheden enigszins het hoofd te bieden. Zo heeft Cockie ondertussen al vele oudere (80+) 
parochianen gesproken. Hartverwarmend zijn de reacties, het gesprek doet de mensen goed. 
Om de mensen een hart onder de riem te steken is de kerk elke woensdag hoorbaar middels het 
luiden van de ‘klokken van troost’ vanaf 19.00uur. Uit de reacties blijkt dat dit goed doet! Dit blijven 
we doen tot i.i.g. 29 april. 
  
Ook aan de jongeren en gezinnen wordt gedacht: zo stuurt Elly elke week een ‘Miniviering’ vol 
met inspiratie voor de kinderen, waarin ook nog een spel én een knutsel zijn opgenomen. Leuk 
om samen te doen! U kunt deze ook terugvinden bij ons op de website. Daarnaast worden de 
evangelie-lezingen van het weekend, inclusief een overweging van pastoor Marco, ter inspiratie 

http://www.urbanusparochienes.nl/


op onze website geplaatst. Ook kunt u verschillende Eucharistievieringen meemaken via de 
televisie of het internet (zie daarvoor de vorige nieuwsbrief nr. 3) U ziet: de kerkelijke boodschap 
is nooit ver weg en helpt ons! Daarbij willen we ook dankbaarheid uitspreken naar Agnes voor 
het werk dat zij hieraan steeds verricht! 
 
 
Wij begrijpen dat er ook behoefte is voor een moment van gebed en bezinning in deze moeilijke 
tijd en dat het kerkgebouw daarin gemist wordt. Daarom zijn er toch korte momenten gecreëerd 
dat u de kerk even kunt bezoeken. Elke zaterdag van 15.00-17.00uur is de kerk toegankelijk via 
de voordeur van de pastorie. Voor een persoonlijk, stil gebed of om even een kaarsje op te steken. 
Ook ligt er het misboekje van dat weekend voor u klaar. Als u hiervan gebruik maakt, houd u dan 
alstublieft aan de maatregelen zoals aangegeven!  
 
Wat kunt u nog wel kunt doen in de Goede Week 
De Goede Week, welke begint op zondag 05 april, is een van de meest bijzondere momenten 
van ons kerkelijk zijn. De mooie rituelen van vuur, licht en water, de zegening en ontsteking van 
de paaskaars, de gebeden: Voor ons allen zeer moeilijk dat we dit nu niet kunnen beleven. Toch 
is het, ondanks de restricties, wel degelijk Pasen! Dit kunt u ook thuis vieren. Pastoor Marco heeft 
speciaal hiervoor een ‘Huisgebedsviering voor de Paaswake’ beschikbaar gesteld, welke we 
graag met u gaan delen via de email, de website of op papier welke af te halen is in de kerk. “Een 
richtsnoer om in de Paasnacht bij ons geloof stil te staan”, aldus pastoor Marco. We bevelen deze 
van harte bij u aan! 
 
Graag willen we u ook in de gelegenheid stellen om tijdens de Goede Week de kerk toch even 
op individuele basis te kunnen bezoeken. De toegang is alleen op onderstaande dagen via de 
ZIJ ingang van de kerk!  
 
De openingstijden van de kerk, inclusief de acties, in deze week zijn:  

• Palmzondag:11.00-13.00 uur.  
Stil gebed; opsteken kaarsje; afhalen gewijd palmtakje. 
 

• GoedeVrijdag:15.00-17.00uur.  
Klok wordt geluid om 15 uur. Individueel bidden van de Kruisweg (hiervoor liggen boekjes 
klaar); stil gebed; opsteken kaarsje. 
 

• Stille Zaterdag: 15.00-17.00 uur.  
Stil gebed; opsteken ‘paaskaarsje’. 
 

• 1e Paasdag: 11.00-13.00 uur.  
Feestelijk luiden van de klokken om 11.00 uur; stil gebed; opsteken kaarsje; afhalen van 
de bestelde ‘Huis-Paaskaarsen’. 

 
LET OP; dit zijn geen aanvangstijden maar openstellingstijden waarmee een spreiding 
verwachten te krijgen. 
 
We willen en kunnen er helaas geen bijeenkomsten met een voorganger van maken, dat lijkt een 
kleine volgende stap maar daarmee lopen we het risico van teveel mensen tegelijk en dat zou 
weer tegen alle (heel verstandige) voorgeschreven richtlijnen in gaan. Wij vragen uw begrip 
hiervoor.. 
 
We hopen dat u middels bovenstaande mogelijkheden, ondanks alle beperkingen, toch een mooi 
Paasfeest kunt vieren en beleven.  
  



 
 
Oproep om dingen met elkaar te delen 
Kerken doen we samen: We doen ons best om het gemis van samenzijn en vieren zoveel mogelijk 
te verzachten en initiatieven te ontplooien. Misschien heeft u zelf ook suggesties of ideeën om 
ons daarin te helpen, of wilt u uw verhaal met ons delen hoe u deze tijd doorkomt. Graag! Laat 
het ons weten via een mailbericht. Leuk en goed om te vertellen en indien dat passend is en u 
dat wenst kunnen we ook berichten met de overige parochianen delen. 
Ook als u contactgegevens van medeparochianen zoekt kunnen we u daarbij van dienst zijn, laat 
ons dat dan weten!  
 
Graag willen we ter afsluiting van deze nieuwsbrief een citaat van de paus met u delen, 
uitgesproken na een lezing uit het Marcus-evangelie: 
“...We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, 
maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen 
te roeien...”. Laten we ons inspireren door deze woorden van de Paus. Samen zullen we deze 
storm doorstaan, heb vertrouwen! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw St.Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel 
 
John Fontijn.  john.fontijn69@gmail.com   0641071532 
Joop Sibum.   jhmsibum@hotmail.com    0297 – 582 524 
Hans Pronk.   h.pronk@kpnmail.nl    0629584878 
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl  0630720749 
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