Nes aan de Amstel, 18 april 2020.
Nieuwsbrief 6.
Beste medeparochianen,
Vanwege de snelheid van ontwikkelingen en genomen maatregelen rondom het Coronavirus
ontvangt u elke week een nieuwsbrief over de gang van zaken in en om onze
St.Urbanusparochie.
Afscheid van mede-parochiaan, dorpsgenoot en koster Theo alias “Bolletje”.
Afgelopen dinsdag hebben we in onze St.Urbanuskerk afscheid genomen van Theo. Het was
een gedenkwaardig moment waarbij zo’n 100 mensen, verspreid over 2 uur, ieder op zijn of
haar manier een laatste groet bracht aan Theo. Na het afscheid nemen volgde de sobere en
tegelijkertijd indrukwekkende uitvaartdienst, gevolgd door een laatste vaarwel door het dorp.
Vele Nessers stonden buiten om hem de laatste eer te bewijzen. Emotioneel en imponerend!
Voor een impressie van de kerkdienst en tocht door het dorp staat een prachtig fotoverslag op
onze website (Dank je wel Agnes!).
De veiligheidsmaatregelen en de gevolgen.
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 gehandhaafd
en intact gehouden tot i.i.g. 28 april (update 15 april). Zo blijft groepsvorming (3 personen of
meer) in de publieke sfeer verboden en zijn alle bijeenkomsten eveneens verboden (Dit laatste
wordt volgende week heroverwogen). Ook ons bisdom heeft het niet houden van vieringen met
parochianen gehandhaafd t/m Pinksteren (31 mei). We weten dat dit bij vele parochianen gemis
geeft. Zo waren de Goede Week en Pasen dit jaar, normaal gesproken een indrukwekkend en
indringend samenzijn, nu een beleving welke thuis plaatsvond, achter de buis of de computer.
Dat geeft, ondanks alle enthousiasme en energie die in deze initiatieven wordt gestopt, toch
een andere beleving. Alsof je je vakantie viert door naar een video te kijken i.p.v. daadwerkelijk
daar aanwezig te zijn en te ervaren. Het samenzijn, het kerkelijk vieren, elkaar bijstaan in
moeilijke en blije momenten, het kan nu niet en dat is niet alleen vervelend, het geeft ook
verdriet en gevoelens van eenzaamheid. Misschien zelfs iets van bitterheid. En zo ervaren wij
het ook. Maar we moeten daarbij tegelijkertijd ook bedenken dat uw gezondheid en die van uw
medemens nu voorop staat. We moeten dus volhouden! Het komt ooit weer goed, dat is zeker!!
Uiteindelijk staan dan de deuren van onze St.Urbanus, het samenzijn en het vieren weer open
voor ons allen!!! Een mooi moment om naar uit te kijken.
...En wat we doen als parochieteam.
Toch houden we contact en de verbinding instand! Middels deze nieuwsbrief, het bellen met
onze oudere parochianen (Cockie bedankt!) wat zeer enthousiaste reacties oplevert, de
informatie via de website (waaronder extra informatie over in en om de parochie en elk
weekend een Mini-viering voor de kinderen plus de lezingen met een overweging van pastoor
Marco), het luiden van de St.Urbanusklokken van ‘hoop en troost’ elke woensdag om 19.00uur
en een wekelijkse zaterdagmiddag openstelling van de kerk van 15-17uur voor een stil gebed of
het opsteken van een kaarsje. Als u de kerk bezoekt tijdens de openstelling: Houd minimaal 1,5
meter afstand van elkaar, was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schudt
geen handen. Bent u verkouden of grieperig: blijf sowieso thuis!
...En wat ons bisdom doet.
Ook vanuit ons bisdom Haarlem-Amsterdam worden er allerlei initiatieven ondernomen om
contact te zoeken en te onderhouden met de geloofsgemeenschappen. Zoals al eerder gemeld
zijn er rechtstreekse uitzendingen te volgen van vieringen vanuit de St.Bavo te Haarlem,

waaronder op zondag 19 april ofwel het feest van de Goddelijke Barmhartigheid een
internationale viering in meerdere talen met migrantengemeenschappen en ’s avonds een
speciaal programma gericht op tieners. Zie hiervoor hun website www.bisdomhaarlemamsterdam.nl Ook het bisdomblad ‘Samen Kerk’, welke u normaal kon meenemen vanuit achter
in de kerk, is nu digitaal te bekijken: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl/
Even de benen strekken...
In deze barre tijden moet er ook ruimte zijn voor iets goeds en moois. Want er gebeurt nog
genoeg moois in en om de kerk en de St.Urbanusparochie. Onze groengroep, welke elke
dinsdagochtend bij elkaar komt, heeft onlangs een zeer indrukwekkend staaltje vakmanschap
laten zien: het kerkebos is volledig onder handen genomen! Dode struiken en boomtakken zijn
verwijderd, de wandelpaden opnieuw van een laag houtsnippers voorzien, onkruid en wildgroei
zijn aangepakt, natuurlijke en zeer fraaie kunst is geplaatst. Het geheel oogt en voelt als een
oase van rust en natuurlijke schoonheid!! Een groot compliment en hartelijk dank aan allen van
de groengroep die dit hebben bewerkstelligd!!! We bevelen het u van harte aan: ga eens kijken
en verbaast u over de schoonheid aan bloeiende planten, in blad springende bomen, tapijten
van inheemse bloemen én wijze kunsten... Entree van het kerkebos is via de zijkanten van het
kerkhof ‘Vreedenhof’. Een verzoek daarbij: wilt u bij uw wandeltocht alstublieft op de paden
blijven om zo de vegetatie niet te beschadigen. Heeft ook diegene die na u komt er nog
eenzelfde plezier van.
Tenslotte...
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.
Mocht u zelf ook informatie met ons willen delen over een gebeurtenis/anekdote/stukje
geschiedenis welke onze parochie of gemeenschap aangaat: Graag! Het mag via een stukje
tekst, of een foto of op andere wijze. We kijken er graag naar om deze dan bij geschiktheid met
u allen te delen via de website. Leuk voor u om door te geven, leuk voor de mensen om te zien
of te lezen! Zo ontvingen we onlangs al een unieke en schitterende fotoreportage van Nesser
Koen Boelrijk over een prachtige maanstand achter onze kerk. Deze staat inmiddels ook op
onze website. Mocht u overigens meer willen zien van zijn prachtige foto’s, waaronder van de
Bovenkerkerpolder, neem gerust een kijkje op zijn site: www.koenboelrijkphoto.com/ Absoluut
de moeite waard!
Graag tot de volgende nieuwsbrief,
Met hartelijke groet,
Uw St.Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel
John Fontijn. john.fontijn69@gmail.com
Joop Sibum. jhmsibum@hotmail.com
Hans Pronk. h.pronk@kpnmail.nl
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl
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