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Beste medeparochianen,

ijdens de vieringen is het een regelmatig terugkerend
thema in het Evangelie, de lezingen, de liederen en in onze
gebeden: LIEFDE. De liefde van God voor ons allen; de liefde
die Jezus had (én heeft) voor zijn medemens, ook voor de
ongelovigen en zondaars die tijdens zijn korte leven niets van
hem wilden weten of aannemen en hem zelfs naar het leven
stonden. 2000 jaar geleden prediken over dit onderwerp in een
maatschappij, gecontroleerd door machthebbers die
voornamelijk bezig waren met het vergaren van macht en
controle, hoe behoud ik deze en hoe krijg ik hier liefst nog iets
meer van. En ineens wordt er verteld over Liefde…
En de mensen zagen en voelden dit, getuige de grote groepen
mensen die in een zeer korte tijd op Jezus afkwamen en hem
gingen volgen. Nu nog steeds volgen.
Liefde en Houden van…, eenvoudige begrippen, maar met
een gigantische lading! Naastenliefde, iets voor elkaar over
hebben, er voor elkaar willen zijn, elkaar willen helpen en
steunen op momenten dat het nodig is. Het zorgt voor een
goede basis in de maatschappij, als een fundament, als specie
tussen de elementen waar ons leven uit bestaat. Toen, en nu
nog steeds! Die basis is zo krachtig dat het, als een van de
weinige zaken, 2000 jaar later nog steeds bestaat. We moeten
soms iets beter kijken om het te zien, maar het is dagelijks te
aanschouwen!
Ook bij ons in de parochie. Oké, we spreken het misschien niet
dagelijks uit, zo van: hé buurman, ik hou van jou!
Waarschijnlijk zou dit een paar wenkbrauwen omhoog doen
gaan… Maar, veel belangrijker, we laten het wel blijken.
Voorbeelden genoeg: Er is zelfs geen oproep voor hulp nodig
om een zieke medeparochiaan bij te staan op haar weg naar
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genezing; vele parochianen stonden reeds klaar. Liefde als
medicijn door er simpelweg alleen maar te zijn. Of onlangs
tijdens de begrafenis van een medeparochiaan waar velen
steun aan familie en dierbaren betuigden in hun verdrietige
momenten. Liefde als troost. Of de geleverde inzet door de
vele vrijwilligers om onze parochie en gemeenschap te laten
zijn wat het nu is. Liefde als bouwsteen en ondersteuning. Het
aanwezig zijn tijdens de vieringen, om samen te vieren, dienen
en aan deze liefde herinnerd te worden via het Evangelie,
lezingen, liederen en gebeden. Liefde uit geloof, herkenning,
erkenning en dankbaarheid.
Het hoogtepunt van bovenstaande vieren we in de aanloop
naar en het Paasfeest zelf. Daar komt alles samen. Daar
vieren we dat er 2000 jaar geleden, en nu nog steeds, iemand
was die uit Liefde voor zijn medemens bereid was om voor dit
ideaal te sterven en ons daarmee te bevrijden van het kwade
in ons en de dood. Voor ons mensen! Laat dit eens diep, diep
tot u doordringen; wordt u er ook zo stil van…?
Daar moeten we diep ontzag en respect voor hebben. Uit
Liefde voor Jezus, uw geloof en uw medemens: Komt u ook
naar de verschillende vieringen toe in de Goede Week om dit
te tonen en hiervan samen te getuigen?!
Naast de vieringen staan er de komende maand nog allerlei
andere activiteiten op de agenda. In het kort: een
veelbelovend concert van stichting Vrienden van de
Urbanuskerk op 13 april, uitgevoerd door het Byzantijns
Mannenkoor; de Kinderclub, eerst al op 27 maart waar de
kinderen hun Palmpaasstok gaan maken om deze in de
gezinsviering van 13 april trots te laten zien en vervolgens op
17 april waarin naast knutselen, verhaald zal worden over het
Paasfeest. Op 05 april en 12 april zal de kerk bezocht gaan
worden door geïnteresseerden van buiten de parochie. Een en
ander kunt u ook terug vinden, evenals leuke foto’s van de
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verschillende activiteiten, op onze website
www.urbanusparochienes.nl
April belooft een mooie maand te worden! We wensen u en uw
dierbaren samen een fantastisch, gezegend en vooral
Liefdevol Paasfeest toe!!
Graag tot de Urbanesklanken van mei.
Met hartelijke groet,
Uw parochiebestuur.

Pater Kees Veltman ziek
Vrijdag 21 maart heeft pater Veltman in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
in Amsterdam een open hartoperatie ondergaan. De operatie is volgens de
artsen geslaagd.
Tegen de tijd dat u dit leest is hij waarschijnlijk al weer van de intensive
care overgebracht naar een ziekenhuis in zijn eigen regio. Of dat het
Antoniushove Ziekenhuis in Leidschendam is, of het Westeinde Ziekenhuis
in Den Haag is op dit moment nog niet duidelijk.
Wat wèl duidelijk is, is dat een gezellig beterschaps-kaartje hem vast goed
zal doen. Wilt u hem zo’n kaart sturen, dan kan dat het beste aan zijn
huisadres:
C.G.M. Veltman
Planciusplantoen 10-B
2253 TR VOORSCHOTEN
Kinderen die hem goed kennen van
de Eerste Communie kunnen hem
natuurlijk ook een mooie tekening
sturen!
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PASEN
Het graf is leeg.
Christus is uit de dood verrezen.
Dit is de ultieme gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid.
Iemand heeft de dood overwonnen, is teruggekomen, redt ons van
onze slavernij en van ons zinloos bestaan. Hij maakt ons nieuw, geeft
ons hoop, opent voor ons de deur naar de eeuwigheid.
Pasen is hèt scharniermoment in de geschiedenis van de wereld.
Maar Pasen moet ook en vooral het scharniermoment van òns leven
zijn. Zonder Pasen is ons geloof leeg, zonder verrijzenis is ons
christen-zijn niet meer dan een verzameling van goede bedoelingen.
En wij weten maar al te goed dat uit goede bedoelingen zelden goede
resultaten voortkomen.
Dagelijks ervaren wij onze beperktheid, onze zwakheid en onze
zondigheid. Maar wij zien het ook gebeuren in de wereld om ons
heen: oorlogen, geweld, ongerechtigheid, duisternis. Waarom? Wat is
er mis met de mens?
Jezus Christus zegt ons dat we het probleem niet buiten onszelf
moeten zoeken, niet in onze medemensen of in de structuren van
onze samenleving. Nee, het probleem zit in het hart van elke mens.
En daarom heeft Hij zijn leven gegeven voor ons, zijn hart laten
breken uit liefde voor alle mensen, voor de mensen die Hem hebben
gedood en voor alle mensen die zich in de loop van de geschiedenis
weleens hebben vergist, voor ons dus.
Het antwoord van God op het grote schandaal van de dood en het
kwaad in de wereld is niet de onverschilligheid, maar de gave van
zijn Zoon Jezus Christus, voor ons aan het kruis gestorven en
verrezen uit de dood. En het graf is nú leeg!
Zalig Pasen!
Pastoor Samuel
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Misintenties, zaterdag 5 april, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Kooijman
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 6 april, 10.00 uur
Nel Pronk-van der Lee
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Martin Groen
Siem Bouwman
Joanna van Oostveen
Annie Schrama-Kooijman
Piet van Rijn
Rie Timmermans-van der Zwaan
Peter van Lunteren
Sjaak van Tol- jaarmis
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Cees Overwater
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Misintenties, zaterdag 12 april, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Kooijman

Misintenties, zondag 13 april, 10.00 uur
Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Joanna van Oostveen
Maria Brozius-van den Berg
Henk en overleden familie De Dood
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol
Herman Baas en overlden kleindochter Lisa
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie

Misintenties, Goede Vrijdag, vrijdag 18 april, 19.00 uur
Jan Kooijman
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip

Misintenties, Paaswake, zaterdag 19 april, 19.00 uur
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Jan Kooijman
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overleden ouders Soppe-Veenhof
Herman Fontijn
Conny Wesselingh
(vervolg volgende blad)
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(vervolg Paaswake)
Overleden ouders Schrama-Huijg
Jo Venes-van Tol
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Misintenties, Eerste Paasdag, zondag 20 april, 10.00 uur
Nel Pronk-van der Lee
Nico de Jong
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Klaas Zwartendijk
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Overleden familie Mesman-van der Laan
Edwin Houtkamp
Joanna van Oostveen
Annie Schrama-Kooijman
Jan Kooijman
Kors van Rijn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Dave de Laat
Lien Bouwman-Leurs
Henk en overleden familie De Dood
Gerardus Overwater
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Misintenties, Tweede Paasdag, maandag 21 april, 10.00 uur
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip

Misintenties, zaterdag 26 april, 19.00 uur
Jan Kooijman
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 27 april, 10.00 uur
Nel Pronk-van der Lee
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Lien Bouwman-Leurs
Joanna van Oostveen
Hein Röling en overleden familie
Overleden ouders Compier-Blommesteijn
Nicolaas Nieuwendijk
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DOP-viering – lectoren
Euch – pastoor Samuel
DOP-viering – lectoren
Euch – pastoor Samuel
Boeteviering - pastoor Samuel
Euch – pastoor Samuel
15.00u Kruisweg – lect
19.00u Plechtigh. – kapelaan Henry
19.30u Euch – pastoor Samuel
Euch – kapelaan Henry
Euch – pastoor Samuel
DOP-viering lectoren
Euch – kapelaan Henry

----Euch – kapelaan Henry
----Euch – pater Bartels
----Euch – kapelaan Henry
15.00u Kruisweg –lect
19.00u Plechtigh.- pater Bartels
21.00u Euch – pater Bartels
Euch – pastoor Samuel
--------WoCo – Elly van Rooden

zaterdag 5 april
zondag 6 april
e
5 zondag 40-dagentijd
zaterdag 12 april
zondag 13 april
Palmzondag
dinsdag 15 april
donderdag 17 april
Witte Donderdag
vrijdag 18 april
Goede Vrijdag
zaterdag 19 april
Paasnacht
zondag 20 april
e
1 Paasdag
maandag 21 april
e
2 Paasdag
zaterdag 26 april
zondag 27 april
e
2 zondag van Pasen

Uithoorn - Emmaüsparochie

De Kwakel - St. Jan Geboorte

Datum

Overzicht activiteiten in het cluster

Activiteitenoverzicht april 2014
Datum

Tijd

Wat

Wie

Za. 5 april

19:00 u

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 6 april

10:00 u

Eucharistieviering

Pater Bartels

Za. 12 april

19:00 u

DOP viering

Paul Goossens

Zo. 13 april

10:00 u

Euch. gezinsviering
Palmzondag

Kapelaan Henry Rivas,
Elly v. Rooden

Zo. 13 april

14:15 u

Hoorns Byzantijns
Mannenkoor

St. Vrienden van
Urbanus

Di. 15 april

19:00 u

Boeteviering

in Uithoorn

Do. 17 april

15:30 u

Kinderclub, Paasverhaal en knutselen

Elly v. Rooden

Do. 17 april

19:00 u

Viering in Uithoorn

Vrij.18 april

15:00 u

Kruiswegstatiegebed

Marino den Haan

Vrij.18 april

19:00 u

Eucharistieviering
Goede Vrijdag

Pastoor Marcantognini

Za. 19 april

19:00 u

Eucharistieviering
Paaswake

Kapelaan Henry Rivas

Zo. 20 april

10:00 u

Eucharistieviering
1e Paasdag

Pastor Bosma

Ma.21 april

10:00 u

DOP Gezinsviering
2e Paasdag

Marino den Haan

Za. 26 april

19:00 u

DOP viering

Maurice Fontijn

Zo. 27 april

10:00 u

Eucharistieviering

Pastoor Marcantognini
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Muziek

Organist

Lector

Misdienaars

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Ab, Cock

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens

Anne, Maayke

St. Cecilia

Niek Baas

Casper Stevens

Gelegenheidskoor

Peter Overdijk

Paul Goossens

Alle Misdienaars

St. Cecilia

Niek Baas

Casper Stevens

Ab, Cock

Samenzang

Peter Overdijk

Riecardo den
Haan

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens

nvt

Anne, Maayke
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Collectes april
weekend van 5 en 6 april, de gekleurde collecte voor onze eigen
Urbanuskerk,
de Vastenaktie zal worden afgesloten tijdens de Paaswake op
paaszaterdag.
Opbrengst collectes
22 + 23 februari
1 + 02 maart
5 maart
Aswoensdag
8 + 9 maart
15 + 16 maart
22 + 23 maart

280,05
283,35
84,70
281,55
211,45
331,45

Resultaat van de Adventsactie 2013
Misschien heeft u de ‘’ Dank voor uw
bijdrage ’’ poster van de Adventsactie
al in de kerk gezien. Wij kregen deze
door de organisatie van de
Adventsactie opgestuurd onder
dankzegging voor onze bijdrage t.b.v.
de bouw van een kraamkliniek in
Kameroen.
Jongerendag op Palmzondag in Haarlem
Op zondag 13 april wordt wereldwijd de 29e WereldjongerenDAG
gevierd.
Ook in het Bisdom Haarlem-Amsterdam wordt in Haarlem een
speciale dag voor jongeren georganiseerd met het thema: ‘arm,
armer, rijkst!’.
De dag start om 11.30 uur in de St. Josephkerk waar Mgr. Hendriks
zal voorgaan in de eucharistie, de Life Teen-band zal deze viering
muzikaal ondersteunen. Na de viering wordt de dag voortgezet in
het diaconaal centrum de ” Stem in de Stad ”. Jaarlijks komen er
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zo’n 100 jongeren uit ons bisdom naar deze jongeren dag die wordt
georganiseerd dóór jongeren vóór jongeren.
Je vindt de St. Josephkerk op het adres: Jansstraat 43, 2011 RT
Haarlem en de ” Stem in de Stad “ aan de Nieuwe Groenmarkt 22,
2011 TW Haarlem.

De toegangsprijs voor
deelname aan deze dag
bedraagt €. 7,50
Meer informatie en
aanmelden kan via:
info@jongbisdomhaarlem.nl

Johannes Passion in het Concertgebouw – Amsterdam
Op zondag 6 april brengt het Oratoriumkoor “Groot Noord ” de
Johannes Passion van Joh. Sb. Bach ten gehore. Het koor wordt
hierbij begeleidt door het Promenade Orkest onder directie van
Marcel van den Dulk.
Het koor dat in 1948 is opgericht uit een samenvoeging van
kerkkoren in Amsterdam Noord is langzamerhand uitgegroeid tot
een van de grootste, toonaangevende Oratoriumkoren in
Amsterdam. Bijna jaarlijks brengt het koor in de Passietijd het
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lijdensverhaal van Christus tijdens een concert in het
Concertgebouw over het voetlicht.
Kaarten 1ste Rang €. 36,50 ; 2de Rang €. 29,00
In de toegangsprijs zijn 2 consumpties en het GVB vervoer
inbegrepen.
Kaarten verkrijgbaar via: www.grootnoord.nl ,
www.concertgebouw.nl
en de reserveerlijn 0900 - 6718 345

†
Verdrietig maar heel dankbaar voor wat zij ons gegeven
heeft, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Sophia Maria Pronk - van der Lee
- Nel Sinds 1 juli 1979 weduwe van Johannes Wilhelmus Pronk
31 juli 1926

8 maart 2014

Wij hebben op woensdag 12 maart om 10.30 uur afscheid van haar
genomen tijdens de uitvaartplechtigheid in de haar zo vertrouwde
parochiekerk ” Sint Urbanus ”.
Moge zij nu samen met Jan haar zo geliefde man, met wie zij nu
na bijna 35 jaar herenigd is, de eeuwige rust vinden
in de liefde van God haar schepper.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.

16

Agenda Kinderclub april 2014:

zondag 13 april:

donderdag 17 april:

maandag 21 april:

om 10.00u wordt een gezinsviering
gehouden; de kinderen worden met
hun palmpaasstok in de kerk
verwacht;
van 15.30 – 16.45u wordt er met de
kinderen gesproken over ‘Wat
gebeurde er met Jezus in de tijd
rond Pasen?’
In de vertelling van dit Paas-verhaal
wordt zoveel mogelijk aangesloten op
de belevingswereld van de kinderen.
om 10.00u wordt op 2e Paasdag een
gezinsviering gehouden, de
kleurplaten welke met Palmzondag
uitgereikt zijn, kunnen voor de
viering ingeleverd worden en zullen in
de kerk ‘opgehangen’ worden, zodat
iedereen deze kan bewonderen!
Na de viering is er voor de jongste
kinderen het traditionele paaseieren
zoeken in de pastorietuin.
Hierna is er gelegenheid om elkaar:
Zalig Pasen te wensen!
17

Bisdombedevaart naar Rome
Gaat u en uw parochie(regio) met beide bisschoppen mee op
bedevaart, op pelgrimstocht naar Rome? In de meivakantie van
2015 organiseert het bisdom samen met reisorganisatie VNB een
bisdombedevaart naar Rome.
Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer
verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat
met elkaar op reis. De hoop is dan ook, dat deze bedevaart een
positieve bijdrage mag leveren aan het vormen van levende en
betrokken kerkgemeenschappen in ons bisdom en de saamhorigheid
extra zal versterken. Er zal dan ook geprobeerd worden om mensen
uit dezelfde regio zoveel mogelijk bij elkaar in een groep en de
accommodaties onder te brengen.
Bus of vliegtuig
Er worden twee reismogelijkheden naar Rome aangeboden:
- 10-daagse busreis met mooie tussenstops van en naar Rome
(30 april t/m 9 mei 2015). Deze reis zal ca €999 gaan kosten.
- 6-daagse vliegreis naar Rome (2 mei t/m 7 mei 2015). Deze reis
zal ca € 789-859 gaan kosten.
N.B. Deze prijzen zijn nog onder voorbehoud. In juni 2014 zullen
de definitieve prijzen bekend worden en zal de inschrijving voor de
reis geopend worden.
De prijzen zijn exclusief lunches (behalve op de reisdagen bij de
busreis), reis-en annuleringsverzekering en eenpersoonskamer
toeslag. De deelnemers aan de bedevaart betalen dit reisbedrag
direct aan de VNB.
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En wat volgt er dan in Rome?
We bezoeken natuurlijk meerdere hoogtepunten van deze
bijzondere stad en van de wereldkerk, maar ook zijn er
(eucharistie)vieringen met de Haarlemse groep in bijzondere
kerken in Rome. Daarbij worden we muzikaal ondersteund door ons
kathedrale koor. Daarnaast gaan we op audiëntie bij de Paus en
genieten we met elkaar van de Italiaanse gastvrijheid.
Speciaal ook voor jongeren en gezinnen
We willen ook speciaal de jongere leeftijdsgroep uitnodigen om
met deze bedevaart mee te gaan. Voor deze leeftijdsgroep zal dan
ook korting op de reissom mogelijk zijn. Hierover zult u nader
geïnformeerd worden. Tieners en jongeren zullen hun eigen
programma-momenten samen hebben. Ook spannen we ons in om
in het programma rekening te houden met ouders met kinderen.
Dit neemt niet weg, dat een programma in Rome veel lopen
betekent, het is dus wel belangrijk voor deze bedevaart, dat
mensen goed ter been zijn.

Bedevaart naar Banneux
In 2014 organiseert het Banneuxcomité van het Bisdom Haarlem
weer 2 maal een 5-daagse bedevaart (ziekentridium) naar O.L.V.
van Banneux in de Belgische Ardennen, alwaar Maria in 1933 8 x is
verschenen als “De Maagd der Armen” aan het toen 11 jarige meisje
Mariétte Beco.
De reis wordt gemaakt per toeringcar, waaronder een rolstoelbus en
begeleid door vrijwilligers, zoals een arts, geestelijken, verpleegkundigen, verzorgsters en brancardiers.
Het deelnamebedrag is € 275 per persoon, waarbij inbegrepen;
reisverzekering, volledig pension in De Hospitaliteit en eten en
drinken tijdens de reis.
De datums zijn van vrijdag 16 t/m dinsdag 20 mei,
en vrijdag 22 t/m dinsdag 26 augustus.
Nadere inlichtingen of opgeven bij;
Corrie Ende tel. 06 - 53647388
of Ton van den Heiligenberg tel. 071- 3312951
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NIEUWS vanuit de
STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK
NES AAN DE AMSTEL
Jaarlijkse traditie: Nieuwjaarsconcert door Seniorenorkest
Amstelland.
Het bijzonder geslaagde concert van zondag 12 januari jl., was
aanleiding voor het bestuur van het orkest en voor ons als Stichting,
om met elkaar om de tafel te gaan en te bespreken of er van het
Nieuwjaarsconcert in onze kerk niet een jaarlijks terugkerende
traditie kan worden gemaakt. Nou, daar waren wij het snel over
eens. U kunt alvast noteren: zondagmiddag 11 januari 2015 !
Zomerconcert Harmonieorkest Amstelveen.
Op 27 oktober 2013 trad de toennamige Muziekvereniging
Bovenkerk zeer succesvol op in onze kerk. Men wil nu graag onder
de nieuwe naam Harmonieorkest Amstelveen een extra bij ons
ingelast concert geven. Te denken valt aan in de middag van 2e
Pinksterdag 9 juni a.s. Wij zijn hierover nog in gesprek; informatie
volgt zo spoedig mogelijk.
Uitbreiding van en veranderingen in ons stichtingsbestuur.
Alle relevante informatie over de wijzigingen ingaande januari jl. ,
zijn te vinden op onze website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
onder “Contact bestuur”.
Doneren zonder notaris.
Tot 1 januari 2014 was voor onze Hartsvrienden, die tenminste vijf
jaar lang elk jaar een vaste schenking aan onze Stichting doen, een
notariële akte nodig. Dat hoeft niet meer; onze Stichting mag nu bij
verlenging of nieuwe Hartsvrienden volstaan met het opmaken van
een eenvoudige onderhandse akte. De jaarlijkse schenking is
daarbij voor Hartsvrienden fiscaal volledig aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Voor “Vrienden”, die zich liever niet voor
tenminste vijf jaren met een vaste gift hebben vastgelegd, geldt een
aftrek voor de inkomstenbelasting met een drempel van 1% over het
gezamenlijk inkomen van fiscale partners.
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Omdat onze Stichting van de Belastingdienst naast de ANBI
kwalificatie ook de toevoeging “culturele instelling” heeft verworven,
mogen zowel onze Vrienden als Hartsvrienden en overige donateurs
hun aan onze Stichting gegeven giften, voor de aftrek van de
inkomstenbelasting verhogen met 25%. Fiscaal maken wij het leuker
en makkelijker !
Urbanuslezing van 9 februari jl.
Wat waren wij blij dat we op tijd begrepen dat ons oorspronkelijke
idee om de lezing experimenteel in de pastorie te houden, maar
veranderd moest worden. Meer dan 100 belangstellende bezoekers
noopten ons dat wij in de zijbeuk van de kerk nog in allerijl moesten
improviseren met extra stoelen. Men heeft genoten van de meer dan
boeiende inleidingen, over vader en zoon Cuypers door de heren
Dick Keyzer en Pierre Cuypers jr. Dit visueel ondersteund, dankzij
de apparatuur van Marino den Haan. Wij hopen tenminste eenmaal
per jaar een Urbanuslezing te kunnen organiseren.
Zondagmiddag openstelling kerk in de periode 8 juni t/m
7 september a.s.
Vorig jaar als start redelijk succesvol; reden om ook in 2014 te
continueren, teneinde belangstelling te kweken voor ons
Rijksmonument en mogelijk donateurs voor onze Stichting te
werven.
Wij kunnen de openstelling alleen maar realiseren als er vrijwilligers
bereid zijn ons op een of mogelijk meerdere zondagmiddagen vanaf
12.00 uur t/m 16.00 uur te helpen. Graag even contacten met onze
Conny Ostendorf, 0297-582373 of email: conny.ostendorf@ziggo.nl
Jaarverslag van de Stichting over 2013.
Zal binnenkort te vinden zijn op onze website:
www.vriendenurbanuskerknes.nl onder “Organisatie/ Jaarverslag”
Hoorns Byzantijns Mannenkoor op zondag 13 april 2014,
aanvang 14.15 uur.
Toegangsprijs €10,-pp.(kinderen gratis); na afloop concert gezellig
samenzijn. Zie onze website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
onder “Activiteiten/Concerten”.
Ferry Verbraak, vz.
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-256886
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

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

Begrafenisonderneming
UItvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

020-7471212
0297-583448

Bankgegevens
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL41 INGB 0000 578372
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Nesser Dames Vereniging, maandag 28 april 2014

De ambulancedienst
Jos Barlag komt ons vertellen over zijn ervaringen als
ambulancebroeder.
Van 1973 tot 2007 werkte hij in Amsterdam op de ambulance.
Hij vertelt ook over de geschiedenis van de ambulancedienst, wat
er nu allemaal aan hulpverlening is, oprichting burger-hart-hulp,
met serieuze en grappige voorvallen.
Kortom, het wordt een gezellige avond waar niemand van wakker
gaat liggen.

Kosten: € 2,00 voor koffie of thee.

Opgeruimd staat netjes
Heeft u in een flinke opruimbui soms zolder of schuur eens goed onder
handen genomen? Dan kunt u mogelijk Eefje Baar, onze onvolprezen
gastvrouw van de kerk, blij maken. Voor de traditionele rommelmarkt
tijdens het Dorpsfeest in Nes kan zij wel weer wat aardige “rommel”
gebruiken. U begrijpt: geen materiaal wat gewoon in de vuilnisbak hoort,
maar graag verkoopbare spullen. En nog een wens: geen bloempotten svp,
daarvan heeft Eefje al een zeeeer ruime sortering.
Bij voorbaat dank.
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