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Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 10.00 uur 
Pastoraal team 
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Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
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Collectes april   
 

De Vastenaktie wordt met de Paaswake afgesloten, u kunt de gevulde 
vastenzakjes in de grote kist achter in de kerk deponeren. 
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 6 en 7 april.  20/21 april  Roepingenzondag, een deel van de 
collecte is bestemd voor de priesteropleiding in ons bisdom.  
 

Wat heeft paus Benedictus over roepingen gezegd?  
 

Roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven komen voort uit de 
ervaring van een persoonlijke ontmoeting met Christus, vanuit een gemeende 
en vastberaden dialoog met Hem, om Zijn wil binnen te gaan. Het is daarom 
nodig om in geloofservaring te groeien in een diepgaande relatie met Jezus 
 

Dit proces stelt de mens in staat om positief op Gods roep te reageren en is  
bij uitstek mogelijk in christelijke gemeenschappen waarin het geloof intensief  
wordt beleefd. Daar waar vrijgevig getuigenis wordt gegeven van trouw aan het 
Evangelie en  waar een sterk missiebesef is dat mensen aanzet, de totale zelf- 
gave te doen voor het Koninkrijk van God, gevoed door het ontvangen van de 
sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, en door een vurig gebedsleven.  
Dit laatste zal heel persoonlijk zijn, een confrontatie van mijn ‘ik’ met de levende 
God. Anderzijds echter, moet het steeds weer geleid en verlicht worden door de 
grote gebedswoorden van de Kerk en van de heiligen, door het liturgische 
gebed waarin de Heer ons steeds weer op de juiste wijze leert bidden.  
 

De priesterstudent, studie en vorming tot priester op de Tiltenberg  
 

Het bisdom Haarlem heeft een eigen seminarie omdat de vorming tot priester 
om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt. 
Studeren aan het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de 
apostelen die in een gemeenschap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd 
en voor hun zending toegerust. 
 

Belangrijk voor de vorming van priesters is het leven in gemeenschap, de 
geestelijke begeleiding en het gebed. Die vorming is een onderdeel van het 
persoonlijk antwoord dat de student op zijn roeping geeft : ’’ hij wil Christus 
volgen en zich voorbereiden om priester te worden’’. Daarom is iedere priester- 
kandidaat zelf de eerste verantwoordelijke voor zijn eigen vorming: hij wil 
zichzelf zo goed mogelijk vormen om zich voor te bereiden op een zending als 
priester. Een priester is niet iemand die een bepaalde rol of taak vervult; hij is 
geroepen om een andere Christus te zijn.  
  

Tijdens de studie komen filosofie, theologie en pastorale vorming aan de orde, 
naast enkele andere vakken die voor het werken als priester van bijzonder 
belang zijn. Het studie- programma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het 
eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende 
vakken. De twee eerste jaren worden vooral filosofische vakken en de daarop 
volgende vier jaar voornamelijk theologische vakken bestudeerd, waarbij het  
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Willibrordhuis zich hoofdzakelijk oriënteert op de kerkelijke vereisten en het 
programma van de pauselijke Lateraanse universiteit in Rome. De theologische 
vorming in het seminarie is geaffilieerd met deze pauselijke universiteit, zodat 
studenten het baccalaureaat in de theologie kunnen halen. Na de zesjarige 
opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt 
doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd.  
 

Laten wij tijdens de vieringen in het weekend van 20 en 21 april onze Lieve 
Heer vragen om enthousiaste succesvolle  priesterstudenten die ons geloof in 
Christus liefdevol zullen gaan uitdragen.  
De opleidingen op de Tiltenberg ontvangen op geen enkele wijze overheids- 
steun. De studenten kunnen geen beroep doen op de bestaande regelingen 
voor studiefinanciering, omdat de Kerk en niet de staat het studie- en vormings- 
curriculum volledig vormgeeft  
Een deel van de collecte van dit weekend is bestemd voor de ‘’Tiltenberg‘’. 
 

De Goede Week 
 

De Goede Week is een speciale tijd om ons te verdiepen in Christus.  
Hij nodigt ons uit om met hem aan tafel te gaan en zijn lichaam te ontvangen, 
om onder Zijn kruis te staan en naar zijn laatste woorden te luisteren als hij uit 
liefde voor ons sterft, om naar het lege graf te komen kijken en het mysterie van 
Zijn verrijzenis te overwegen. 
 

In onze parochie kunt u aan dit alles in ruime mate deelnemen. Op dinsdag- 
avond om 19.30 uur een lezing op de pastorie door diaken Mascini waarbij hij 
aan de hand van lichtbeelden de symbolen van de Goede Week zal uitleggen. 
Op Witte donderdag en Goede vrijdag zal er om 19.00 uur een Eucharistie- 
viering zijn en op Goede Vrijdag om 15.00 uur een kruisweggebed. De Goede 
Week zal met de Paaswake op Paaszaterdag om 21.00 uur worden afgesloten. 
 

Gedachtenkronkel ……over paus Franciscus 1 
 

Het leek een uur te duren toen hij daar in stilte, in zijn witte pij, op het balkon 
stond en hij na minuten stilzwijgen sprak; ’’Buona Sera”, goedenavond fijn dat u 
er bent. Deze woorden en de vriendelijke menselijkheid die hij lachend 
uitstraalde gaven meteen hoop voor de toekomst. Voor een deel is mijn droom  
-een niet Europese charismatische kerkvorst-  nu al uitgekomen. Laten we nu 
vooral Onze Vader in de hemel bedanken voor de benoeming van paus 
Franciscus 1 en bidden voor het welslagen van zijn pontificaat. Misschien weet 
deze paus de media in de niet-katholieke wereld te overtuigen van de goedheid 
van onze religie en kunnen wij weer zonder schroom vertellen dat wij belijdend 
katholiek zijn.   
 

Opbrengst collectes  
 2 + 3 maart 294,75 
 9 + 10 maart 310,40 
 16 + 17 maart 223,50 
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Misintenties, Paaswake, zaterdag 30 maart, 21.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Jan Markwat 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, Pasen, zondag 31 maart, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Henk en overleden familie De Dood 
Familie Compier-Blommesteijn 
Nicolaas Nieuwendijk 
Johannes den Blanken en overleden dochters Marita en Bertina 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Sjaak van Tol – jaarmis 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Adrianus Huyskes 
Joanna van Oostveen 
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Ans Schouten-van Groeningen 
Jan Pronk en overleden familie 
Gerard Koeleman en overleden familie 
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Misintenties, zaterdag 6 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Cees Overwater 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 7 april, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Jan Markwat 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Jan Pronk en overleden familie 
Gerard Koeleman en overleden familie 
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Misintenties: zaterdag 13 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 april, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Overlden familie Huyskes-Roeleveld 
Lien Bouwman-Leurs 
Henk en overleden familie De Dood 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Klaas Zwartendijk 
Dave de Laat 
Joanna van Oostveen 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Herman Baas en overlden kleindochter Lisa 
Jan Pronk en overleden familie 
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Misintenties, zaterdag 20 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Jan Andriessen 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 21 april, 10.00 uur 
Jan Markwat 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Henk en overlden familie De Dood 
Jan van der Laan 
Overlden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Gerard Overwater 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
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Misintenties, zaterdag 27 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 28 april, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Lien Bouwman-Leurs 
Bertina Keizer-den Blanken – jaarmis 
Marita Spekking-den Blanken 
Edwin Houtkamp 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Jan Markwat 
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Dank 
 
Wat is het fijn dat sommige zaken in 
onze parochie min of meer vanzelf 
gaan! 
Op 14 maart j.l. kwamen meer dan 
30 kinderen in de pastorie 
palmpaasstokken maken. En dan 
hoeft er niet om gevraagd te worden: 
al vele jaren zorgt Piet van Schaik er voor, dat de stokken die 
hiervoor nodig zijn, tijdig en gratis op de pastorie bezorgd 
worden. Daar mag wel eens dank-je-wel voor gezegd worden. 
Bij deze !  
Meer foto’s: kijk op www.urbanusparochienes.nl. 
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Op 7 april a.s. vindt er weer een 
doopplechtigheid plaats in 
onze kerk.  
Pastor Mascini zal na de dienst van 
10 uur dopen: 

Saar Keizer 
Saar is de dochter van Michael 
Keizer en Ingrid Stevens en zij 
woont met haar ouders en met haar 
zusje Emma in Aalsmeer. 
Wilt u bij de doop aanwezig zijn? 
Graag ! Van harte welkom ! 
 
 
Afbeelding: doop van Jezus door Johannes (© Gerard Vroon) 
 

 
 
Nesser Dames Vereniging: maandag 22 april 
 

Eendagsbestuur 
Nog altijd zijn er enthousiaste leden, die een gezellige avond voor de 
vereniging willen verzorgen. 
Dit jaar bestaat het eendagsbestuur uit Ali Rijnbeek. 
 

?????????? 
Wat het zal worden? Geen idee!! 
We wachten af, maar leuk zal het vast worden. 
Nieuwsgierig? 
Zet een groot rood kruis in de agenda, en houd deze avond zeker vrij… 
Aanvang 20.00 uur. Kosten: € 2,00 euro voor koffie of thee.  
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URBANESKLANKEN 

vanuit de 

STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK 
NES  AAN DE AMSTEL 

 
Onze Nesser parochie gemeenschap heeft een meer dan 120 
jaren oud Rijksmonument  in bezit. Een qua interieur en 
exterieur prachtige kerk ; in het verleden tot stand gekomen 
dankzij financiële offers van de toenmalige parochianen,  
waaronder ook verre voorouders van nog huidige parochianen. 
Een feit waar men nu best trots op en dankbaar voor mag zijn. 
 
Desondanks is onze monumentale kerk vrijwel alleen 
toegankelijk  tijdens kerkdiensten. Verder haast niet te 
bezichtigen door belangstellenden die oog hebben voor de 
culturele waarden van ons mooie bezit. 
 
In overleg met het Kerkbestuur is nu het idee opgevat om in de 
zomermaanden juni tot en met augustus a.s., de kerk voor 
bezichtiging open te stellen op de zondag middagen vanaf 
12.00 tot en met 16.00 uur. 
 
Echter wij hebben dan wel,  roulerend in een rooster,  per 
zondag onder meer voor toezicht 2 gastvrouwen/heren nodig. 
Zij zorgen ook voor achtergrondmuziek via de aanwezige 
CD’s, verkopen een frisdrankje en bieden ons Urbanusboekje 
te koop aan voor een individuele rondleiding. Daarnaast 
mogen belangstellende bezoekers ook “verleid“ worden om, 
middels de aanwezige brochures en aanmeldingsformulieren, 
Vriend of Hartsvriend van onze Stichting te worden! 
 
Elke zondag zal tijdens de openstelling een lid van het Kerk- of 
Stichtingsbestuur als gastvrouw/heer aanwezig zijn.  
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Helpt u ons a.u.b. , sta een bestuurslid mede terzijde als 
gastvrouw/heer op een zondag- of meerdere 
zondagmiddagen. 
 
Meldt u aan, of wilt u nadere informatie dan graag even een 
telefoontje naar ons bestuurslid Conny Ostendorf 0297-582373 
of een e-mail: conny.ostendorf@ziggo.nl Een reactie naar mij 
0297-582882 is ook welkom. 
 
Namens het bestuur,  
Ferry Verbraak, voorzitter. 
 
 

 
Concert op zondag 17 maart j.l.: 
 
De musici bereiden zich voor……. 

 
Terugblik: zie volgende pagina. 
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Concert van Het Apollo Ensemble 
17 maart 2013 

 
Voor het eerste concert in de concertserie van dit jaar trad het internationaal 
vermaarde Apollo Ensemble aan. Dit ensemble slaat sinds 1992 haar 
muzikale vleugels landelijk en internationaal uit, van de Verenigde Staten 
van Amerikan tot aan Rusland toe. 
De Stichting Vrienden van de Urbanuskerk was dan ook zeer vereerd met 
de komst van dit ensemble naar de Nes. 
 
Afhankelijk van het gekozen repertoire treedt het Apollo Ensemble in 
wisselende formaties op. 
Voor het concert in Nes a/d Amstel was de keuze gevallen op 3 van de 12 
Parijzer Kwartetten van Telemann en dat betekende in dit geval de 
volgende samenstelling: clavecimbel (Marion Boshuizen), traverso 
(Marion Moonen), viool (David Rabinovich) en viola da gamba (Ivanka 
Neeleman). 
 
Georg Philipp Telemann (Maagdenburg 1681-Hamburg 1767) 
componeerde een omvangrijk repertoire: meer dan 100 oratoria, 50 
passionen, 40 opera’s, kamermuziek, 200 ouvertures, kortom te veel om op 
te noemen. Hij was een tijdgenoot van en bevriend met Johann Sebastiaan 
Bach. Lange tijd is zijn muziek ondergewaardeerd geweest, maar daar is 
gelukkig verandering in gekomen. 
 
Achtereenvolgens werden door het Apollo Ensemble de kwartetten nr. 4, 9 
en 12 gespeeld. Deze drie werken kenmerken zich door zowel virtuositeit 
als bescheidenheid. Het relatief kleine volume ligt ten grondslag aan het 
gebruik van zogenaamde oude instrumenten (of kopieën daarvan). De viool 
en de viola da gamba bijvoorbeeld zijn voorzien van darmsnaren. 
Alle drie de werken bestaan uit verschillende onderdelen waarin de 
instrumentalisten beurtelings hun kwaliteit konden tonen, afgewisseld met 
de passages waarin het volledige ensemble op buitengewone  
wijze blijk gaf van zijn muzikale gedrevenheid. 
De waardering voor het concert was hoog, het aantal bezoekers was dat 
jammer-genoeg niet, dit laatste was buitengewoon spijtig voor de musici, 
de Vrienden van de Urbanuskerk, maar vooral voor de thuisblijvers, die 
hebben iets moois gemist! 
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E. Timmermans        tel.:          0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fgwesselingh@kpnmail.nl 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
of via de website www.vriendenurbanuskerknes.nl 
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Urbanus 
 
Met stijlvolle toren 
sta je daar glansrijk te zijn 
en een ieder te bekoren 
in een landschap van groen satijn 

aan je voeten 'n zilveren lint 
waarin je slanke toren deint 
en al na 't water bruist of zingt 
te voorschijn komt en weer verdwijnt 

Wanneer in purperen ochtendglans 
de mensheid weer ontwaakt 
geeft de zon je spits een gouden krans 
als deez' uit mist en damp ons naakt 

Uitdagend sta je daar te staan 
met prachtige kontouren 
terwijl 't zonlicht je schaduw doet vergaan 
en je omringd wordt door werkende boeren 

als 't daglicht langzaam weer verflauwt 
ben je 'n beeld van stille pracht 
dat rustgevend en vertrouwd 
staat te stralen in z'n kracht 

en je bronzen klokgeluiden 
verwarmen zelfs de kilste nacht 
alsof je hiermee wil beduiden 
slaap gerust, ik waak en wacht. 
 

Corina van Beek, 1981 
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