Nes aan de Amstel, 24 april 2020.
Nieuwsbrief 7.
Beste medeparochianen,
Elke week ontvangt u een nieuwsbrief van uw parochieteam waarin
we proberen u als parochiaan of geïnteresseerde op de hoogte te
houden van het reilen en zeilen in en om onze St.Urbanusparochie.
Denkt u: ik ken iemand die deze informatie ook graag wil
ontvangen, laat het ons dan weten via een telefoontje of emailbericht. Zorgen wij er vervolgens voor dat dit geregeld wordt. Deze nieuwsbrief is overigens
ook beschikbaar op onze website: www.urbanusparochienes.nl Daar kunt u ook overig nieuws
vinden van onze parochie.
Dit is al nieuwsbrief nr. 7. Ofwel 7 weken in een intelligente lockdown met alle persoonlijke
gevolgen vandien. Uit de persoonlijke gesprekken blijkt wel dat er velen onder u zijn die wel
iemand kennen die is getroffen door het coronavirus. Veel persoonlijk leed wordt daarbij
zichtbaar! We willen graag iedereen heel veel sterkte wensen die direct getroffen zijn door dit
virus of te maken heeft met de gevolgen ervan op welke manier dan ook.
Het luiden van de grote klok
Op donderdag 23 april jl. heeft u haar misschien wel horen luiden: om 13.30uur klonk de
‘dodenklok’ over het dorp. Menigeen dacht misschien dat er iemand was overleden en door de
grote klok te luiden, dit werd verkondigd. Echter, dat doen we niet (meer) op deze manier. Het
betrof hier de uitvaart van dhr. Neijzen uit Amstelveen, waarbij voor en na de bijeenkomst de
klok werd geluid. Uitvaartverzorger de firma Bouwens te Uithoorn had op verzoek van de familie
contact gezocht met de vraag of de afscheidsbijeenkomst bij ons in de kerk mocht worden
gehouden. Uiteraard wilden we dit verzoek graag inwilligen. Het was een besloten bijeenkomst
van slechts 11 familieleden, maar door het kleine aantal aanwezigen zeer bijzonder en intiem.
Uitstraling en sfeer van onze St.Urbanus droegen bij aan een mooi en waardig afscheid welke
door de familie zeer werd gewaardeerd.
De veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en de gevolgen.
Uit de cijfers die we dagelijks te horen en te zien krijgen blijkt dat het aantal opnames op de
intensive care en in het ziekenhuis afneemt. Een trend waar we met z’n allen heel gelukkig mee
kunnen zijn! Toch blijft voorzichtigheid geboden, de gezondheid is en blijft het belangrijkst. Dat
had als gevolg dat de overheid, gebaseerd op de kennis en informatie vanuit het RIVM, de
bestaande maatregelen rondom het controleren van het virus en het publiekelijk samen zijn
heeft gehandhaafd en intact gehouden t/m 19 mei (update 21 april). In de week vóór 19 mei
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Maar er werden ook
aanpassingen aangekondigd: gezien het grote aantal aanpassingen bij verschillende groepen
en de detaillering kunt u deze vinden op de website van de rijksoverheid via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
...En wat we doen in en om de parochie.
De initiatieven die we in onze St.Urbanusparochie nemen en vorige week met u deelden via de
nieuwsbrief blijven ook de komende week intact. Ofwel, we bellen onze ouderen, luiden de
klokken van ‘Hoop en Troost’ elke woensdag om 19.00uur, de openstelling van de kerk van 1517uur voor een stil gebed of het opsteken van een kaarsje. Houdt u bij het bezoek minimaal 1,5
meter afstand van elkaar, was voor en na uw bezoek uw handen, hoest en nies in uw elleboog,
schudt geen handen. Bent u verkouden of grieperig: blijf sowieso thuis!
Daarnaast kunt u meer lezen en zien op onze website, waaronder elk weekend een Mini-viering
voor de kinderen plus de lezingen van het komende weekend mét een video-overweging van

pastoor Marco. Met bovengenoemde initiatieven proberen we het contact en de verbinding zo
goed mogelijk instand te houden. We deden eerder al de oproep aan u om, mocht u informatie
willen delen met uw mede-parochiaan over een gebeurtenis/anekdote/stukje geschiedenis
betreffende de parochie of omgeving, we deze graag zouden (en nog steeds!) ontvangen. Dat
heeft al leuke resultaten opgeleverd! Zo kon u vorige week lezen over de foto’s van onze
St.Urbanus gemaakt door dorpsgenoot Koen Boelrijk. Deze week kunt u in de Urbanesklanken
van mei een bijzondere reportage lezen van de hand van mede-parochiaan Jan Compier over
’75 jaar Vrijheid’. Dank je wel Jan, zeer indrukwekkend!
...En wat ons bisdom doet.
Ook ons bisdom heeft de eerder verkondigde maatregelen rondom het coronavirus
gehandhaafd, waaronder het niet houden van vieringen met parochianen t/m Pinksteren (31
mei). Wel worden er rechtstreekse uitzendingen verzorgd vanuit de St.Bavo te Haarlem, te
volgen via hun website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Daar vindt u ook een overzicht
wanneer welke viering wordt gehouden.
Werk aan de winkel!
Het stond al een tijdje op de agenda van de parochievergadering, de bijeenkomsten waarin de
verschillende werkgroepen binnen de parochie 4x per jaar op de pastorie samenkomen: het
plaatsen van een nieuwe schoeiing in de sloot naast de historische muur van de oude kerk, in
de moestuin van de parochie. Op woensdag 22 april kwam de groep klussers samen, onder
aanvoering van Huub Timmermans, om met de hulp van gespecialiseerd loonwerkbedrijf Jack
Koot de 36 meter oude schoeiing in perfecte weersomstandigheden te vervangen. Een kraan,
een tweetal vlotten en 3 paar extra handen zorgden voor een vlotte en gezellige samenwerking
waardoor na 2 dagen hard werken het prachtig resultaat daar was: super mannen, dank jullie
wel!! Voor een impressie, zie onderstaande foto’s. Ook op de website is binnenkort meer te
zien.
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