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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel
Pastorie /
Parochiesecretariaat

Amsteldijk-Z 145
1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email
secretariaatpastorie@telfort.nl
Website
www.urbanusparochienes.nl
Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team
Pastoor Marco Cavagnaro
Kapelaan Darek Karwowski
Catechiste E.v.Rooden
Diaken J.Hoekstra

tel.: 0297-564638
tel.: 0297-564638
tel.: 0252-517592
tel.: 06-41225063

Parochieteam
Pastoor M. Cavagnaro

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

vice-voorzitter
tel.: 06-41071532
Email: john.fontijn69@gmail.com

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

secretaris
tel.: 020-6473238
Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum
De Oude Visscher 61
1189 WN Nes a/d Amstel

penningmeester
tel.: 0297-582524
Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk
Veldweg 8b
3646 AP Waverveen

teamlid
tel.: 0297-582314
Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder
Kamerlingh Onnesweg 76
1181 WB Amstelveen

teamlid
tel.: 06-30720749
Email: cockievandenhelder@ziggo.nl
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Beste medeparochianen,
et is half maart als dit voorwoord wordt geschreven.
Buiten fluiten de vogels hun hoogste lied, springen de jonge
lammetjes rond in de weilanden, stellen de bollen hun
bloemenpracht ten toon en ontspruit het nieuwe blad aan de
bomen. Nieuw leven ontwaakt en laat zich horen en zien. En
dan het ongelooflijke bericht van 2 medeparochianen die kort
na elkaar plotsklaps zijn komen te overlijden. Dhr. Cornelis
Lagerberg, een hardwerkende, vriendelijke boer in hart en
nieren die hield van zijn boerderij, het buitenleven en zijn vee.
Zo had hij kort voor zijn heengaan nog geassisteerd bij de
geboorte van een kalfje. Leven en dood naast elkaar, hoe
wonderlijk eigenlijk. Slechts 9 dagen later ontvingen we het
verbijsterende bericht van het plotselinge overlijden van dhr.
Jos Wesselingh. Zijn plotselinge heengaan sloeg in als een
bom, het dorp en de parochiegemeenschap verbouwereerd en
verslagen achterlatend. Jos was als een steunpilaar binnen de
dorps- en parochiegemeenschap: Iedereen kon een beroep op
hem doen. Één woord was genoeg en hij ging het regelen of
doen. In de parochie was Jos jarenlang lid van de St.Barbara
begrafenisvereniging en van het St.Ceciliakoor. Menig maal
combineerde hij beiden door te zingen tijdens de uitvaart; hij
verzorgde dan de baspartij waarmee hij een stevige
ondergrond voor koor en zang verzorgde. Wat misschien niet
veel mensen wisten is dat hij altijd
voor het feestelijke tintje zorgde bij
bijzondere gebeurtenissen door voor
die gelegenheid boven in de toren de
4 Nederlandse vlaggen te plaatsen,
welke prachtig zichtbaar waren tot in
de verre omtrek. Iedereen wist
meteen dat er iets bijzonders gaande
was in de St.Urbanusparochie!
Probeert u het zich maar eens voor te
stellen: een zware mast van zo’n 5
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meter binnen een beperkte ruimte in positie manoeuvreren en
deze dan hoog en in de juiste hoek vervolgens windbestendig
vastmaken… Respect is op z’n plaats voor zo'n prestatie op
niveau! Zeer recent heeft hij nog meegeholpen met het
vervangen en moderniseren van de elektrische bedrading van
de klokken boven in de kerktoren. Ook hier een moeizame klus
door het binnenste van de kerk, welke met precisie en kunde
werd volbracht. Typisch Jos: Bereidwillig, betrokken, kundig;
een fijne vent. Zijn afscheidsviering was zeer indrukwekkend te
noemen, waarbij de vele aanwezigen een hart onder de riem
vormden voor zijn gezin, familie en nabestaanden.
Beide overlijden vormen een schril contrast met het nieuwe
leven om ons heen, voelt zelfs wrang aan. Dood en leven,
onverenigbaar? Nee, dat laatste is beslist niet de waarheid, zo
laat ons geloof ons zien en beleven. Want na hun overlijden
zijn onze dierbaren niet zomaar weg. Het Paasverhaal met het
overlijden van Jezus en zijn Goddelijke verrijzenis en
Hemelvaart is daarin tekenend.
Het verhaal van onze overledenen
zit voor altijd in onze harten. Wat
ze voor ons hebben gedaan, de
herinneringen, hun liefde, wat ze
voor ons hebben betekend en hoe
ze daarmee blijven voortleven.
Hun verhaal is als erfenis in
gedachten elke dag bij ons en
geeft
ondersteuning
in
de
dagelijkse gang. Het gemis geeft
verdriet, de gedachtenis geeft
kracht. Met een lach en soms met
een traan. Maar onze dierbaren
zijn altijd bij ons. In leven en in
dood.
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In de maand april gaan we het
leven, lijden, sterven én het
Goddelijke wonder van de
verrijzenis van onze Lieve
Heer opnieuw herdenken en
vieren. Het is een van, zo niet
dé belangrijkste gebeurtenis in
ons Katholieke geloof. Jezus
liet tijdens zijn leven al zien
aan de mensen wat werkelijk
waarde had: hulp aan je
medemens, naastenliefde, het
voorbeeld en steun zijn voor
anderen om je heen, het
onvoorwaardelijk vertrouwen in
Zijn hemelse Vader en het
Nieuwe Jeruzalem. Als licht
zijn in de duisternis. Zijn
initiële overlijden moet de
mensen toentertijd ook
hebben
verbijsterd
en
ontredderd. Gevolgd door
vreugde om Zijn verrijzen.
Zijn boodschap geeft ons
als mens al eeuwenlang de
richting, troost, steun en
kracht die we in ons
dagelijks leven zo hard
nodig hebben. Het is een
boodschap welke we niet
kunnen vergeten, sterker
nog: nooit mógen vergeten en daarmee altijd bij ons zullen
dragen.
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We gaan ons binnen de
parochiegemeenschap
dan
ook
goed
voorbereiden
op
de
Goede week om het
feest
uiteindelijk
gedegen
te
kunnen
vieren! Ook aan de
jongeren
is
daarbij
uitgebreid gedacht. Op
Palmzondag zullen zij tijdens de viering hun mooi versierde
Palmpasen stok aan de aanwezigen laten zien. Deze hebben
ze eerder bij de Kinderclub! onder begeleiding van het team
Elly In elkaar geknutseld. Dat laatste zal plaatsvinden op
donderdag 11 april net na schooltijd, van 15.30-16.30uur. Hoe
mooi als daar een grote groep kinderen
door de kerk loopt, trots mét hun
Palmpasen stok, met vele parochianen
aanwezig om dit te aanschouwen…?!!
Na afloop van de viering volgt een
jarenlange traditie: het paaseieren
zoeken in de pastorietuin! Dit jaar
hebben we de kippen in villa ‘Kakelbont’
extra “aangemoedigd” en de dames hebben hun best gedaan:
de eierrekken zijn maximaal gevuld! Vervolgens is er na afloop
de gelegenheid om gezellig samen te komen onder het genot
van allerlei lekkers op de pastorie. Dan later in de week: Op
Witte Donderdag zal er, net als voorgaande jaren, geen viering
bij ons in de kerk zijn. Maar daarvoor kunt u terecht bij een van
de andere parochies uit onze Regio. Op Goede Vrijdag zal er
’s middags de Kruisweg gelopen worden, waarbij er wordt
gebeden en gezongen. Iedere keer zeer indrukwekkend om
met de aanwezigen statie voor statie af te leggen door de kerk
heen. Op Stille Zaterdag wordt de Paaswake gehouden, altijd
zeer bijzonder door de vele, mooie rituelen. Dit jaar op een
ietwat ongebruikelijk tijdstip, nl. om 21.30uur. Pastoor Adolfs,
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en daar zijn we zeer verheugd over gezien de beschikbaarheid
van priesters in deze periode, is bereid gevonden in deze
viering voor te gaan bij ons in de parochie. Aangezien hij
daarvoor ook nog een viering verzorgt in Bovenkerk, wordt het
daarom ietsje later. Het Gelegenheidskoor is reeds weken
enthousiast bezig met de voorbereidingen. Het belooft een
mooie, gedenkwaardige viering te worden. We rekenen op uw
komst! Dan op zondag 1e Paasdag wederom een feestelijke
Eucharistieviering, begeleid door het St.Ceciliakoor. Ook zij
hebben zich de afgelopen weken flink voorbereid op deze
feestdag. Komt allen meevieren! We sluiten de Goede Week af
met een gezinsviering op 2e Paasdag. Daar wordt het
Paasverhaal op een toegankelijke manier uitgelegd aan onze
jongeren door Elly en Marino. Ook na deze viering alle
gelegenheid om samen te komen in de pastorie onder genot
van diverse versnaperingen. Al met al een drukke week, maar
absoluut de moeite waart om in z’n geheel mee te maken en
zo het leven, lijden, sterven én verrijzen van onze Lieve Heer
intens mee te beleven en te ervaren. Zeer indrukwekkend en
verrijkend!!!
De stichting Vrienden van de
Urbanuskerk laat ook van zich
horen in deze periode. Zij
organiseren op Palmzondag,
14april om 14.15uur, een
lenteconcert bij ons in de
St.Urbanuskerk. De uitvoering,
voor het 2e jaar op rij, wordt
wederom verzorgd door het
Senioren Orkest Amstelland. Het
repertoire is verfrissend nieuw
en laat een mooi en breed
programma zien. Uiteraard ook
hier na afloop alle gelegenheid
om onder het genot van een
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drankje gezellig met elkaar bij te praten. De entree is gratis. Na
afloop van het concert is er de mogelijkheid voor een vrijwillige
bijdrage die geheel ten goede komt aan het huidige spaardoel
van de stichting: onderhoud aan de prachtige glas-in-lood
ramen van het priesterkoor. Voor meer informatie kunt u
terecht
op
de
website
van
de
Vrienden www.vriendenurbanuskerknes.nl Daar vindt u ook de
foto’s van het lenteconcert van vorig jaar. Heeft u nog meer
aansporing nodig…? Graag tot dan!
We hadden u nog belooft
in de vorige editie van de
Urbanesklanken
om
terug te komen op de
glas in lood ramen van
de Mariakapel. Onlangs
is een delegatie vanuit
Nes
naar
Tilburg
afgereisd om daar kennis
te nemen van de stand
van zaken bij het glasatelier Hagemeier waar onze ramen
worden hersteld. We werden zeer gastvrij en enthousiast
ontvangen! Wat volgde was een zeer interessante excursie.
Het glasatelier is gevestigd in de voormalige- en her bestemde
‘Antonius van Padua’-kerk. In het atelier werd ons, verspreid
over de verschillende afdelingen en verdiepingen, het
volledige proces getoond met de daarbij behorende zeer
specialistische en zelf ontworpen machines, hoe glas wordt
bewerkt en gevormd tot de meest prachtige en unieke
kunstwerken. Daarbij kwam uiteraard ook het proces
restaureren van glas in lood aan de orde: Als eerste grondig
schoonmaken van het gekleurde glas en oud lood verwijderen,
vervolgens het herstellen en vervangen van kapot glas
inclusief het opnieuw inbranden van niet meer bestaand of
nauwelijks nog zichtbare beschildering op het glas, dan het
aanbrengen van nieuw, dubbelzijdig lood waar het glas tussen
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wordt gezet, waarna het gesoldeerd wordt en er een smeuïge
kit onder het lood wordt aangebracht om deze waterdicht te
maken. In combinatie met het voorzetglas moet dit er
uiteindelijk voor zorgen dat onze glas in lood ramen er weer
voor minstens 80 tot wel 100 jaar tegenaan kunnen! Van deze
excursie kunt u binnenkort ook een reportage tegemoet zien
op onze website www.urbanusparochienes.nl Tijdens het
bezoek konden we uiteraard ook een blik werpen op onze
eigen ramen welke op dat moment werden gesoldeerd. We
kunnen u beloven: ze worden weer prachtig! We kregen ook te
horen dat de ramen waarschijnlijk eind maart, begin april klaar
zijn en dan ook zo snel mogelijk worden teruggeplaatst. Zo is
het toch mooi om te zien hoe een gezamenlijke inspanning van
de stichting Vrienden, de verschillende sponsoren en
ontvangen Rijkssubsidie en uiteraard uw ruimhartige bijdragen
tot een prachtig resultaat kan leiden! Het smaakt in ieder geval
naar meer… Op naar de glas in lood ramen van het
Priesterkoor vóór in de kerk!
We zijn met z’n allen op weg naar het Paasfeest. We
gedenken daarbij het lijden, sterven én verrijzen van Jezus
Christus, onze Lieve Heer. Zijn weg geeft al eeuwenlang
troost, richting, kracht en betekenis in ons dagelijks leven,
waar we zelf soms ook geconfronteerd worden met groot
verdriet en afscheid moeten nemen van dierbaren om ons
heen. Gemeenschap zijn door dit samen te delen helpt daarbij.
Laten we dit samen blijven doen, het is zo waardevol!
We wensen u en uw dierbaren een mooi en betekenisvol
Paasfeest toe.
Graag tot de Urbanesklanken van mei,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
9
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Misintenties, zaterdag 6 april, 19.00 uur
Cornelis Lagerberg
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Ria van Braak-van Rijn
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid
Misintenties, zondag 7 april, 09.30 uur
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Eef den Blanken-Koppers
Jos Wesselingh
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
Piet van Rijn
Sjaak van Tol - jaarmis
Theo van den Bosch
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid
Misintenties, zaterdag 13 april, 19.00 uur
Cornelis Lagerberg
Herman Fontijn
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst
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Misintenties, zondag 14 april, 09.30 uur
Cornelis Lagerberg
Dave de Laat
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Jos Wesselingh
Kors van Rijn
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo Zeinstra
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst
Misintenties, Paaswake, zaterdag 20 april, 21.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Cornelis Lagerberg
Gerard Koeleman en overleden familie
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Jan Andriessen
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens
Misintenties, Eerste Paasdag, zondag 21 april, 09.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Ans Schouten-van Groeningen
Conny Wesselingh
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine
Herman Baas en overleden familie
Jos Wesselingh
Klaas Zwartendijk
Lien Bouwman-Leurs
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Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Schrama-Huijg
Theo van den Bosch
Theo Zeinstra
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst

Misintenties, Tweede Paasdag, zondag 21 april, 10.00 uur
Annie Vink-Erkelens
Cornelis Lagerberg
Jos Wesselingh
Wies Hogeveen-Janmaat
Zaterdag 27 april: geen viering ivm Koningsdag
Misintenties, zondag 28 april, 09.30 uur
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Eef den Blanken-Koppers
Hein Röling en overleden familie
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Wies Hogeveen-Janmaat - jaarmis
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst
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Palmzondag, zondag 14 april is het Palmzondag, om 9.30 uur is er
een gezinsviering, ook dit jaar hopen we op een feestelijke optocht
met de mooiste palmpaas-stokken, na de viering kun je je
palmpaasstok wegbrengen naar een oudere of zieke medemens om ze
te verwennen en te laten zien dat we hen niet vergeten zijn. Zo geven
we het feest een beetje door!
Doe je ook mee? Ben je tussen de 4 en 11 jaar oud? En lijkt het je
ook leuk om Palmpasen met ons mee te vieren? Dan is hier een
belangrijk bericht voor jou: “Heb je zin om een Palmpaasstok te
versieren en weg te geven aan iemand die een “opkikker” nodig
heeft? Geef je dan op voor de Palmpaasstok - versier bijeenkomst!
Kruisstokken en versiering wordt door ons geregeld!
Donderdag 11 april 2019 van 15.30-16.30 uur in de pastorie
St. Urbanuskerk. Opgeven per email: pmmvanrooden@hetnet.nl
We hopen dat ook dit jaar er weer veel kinderen mee zullen doen!
Tot dan, het Kinderclub Team.

Tweede Paasdag om 10.00 uur wordt de traditionele
gezinsviering gehouden, na de viering mogen de kinderen paaseieren
gaan zoeken in de pastorietuin. Er worden er
vast veel verstopt, we hopen dat ze allemaal
gevonden zullen worden! Na het eieren zoeken
staat de koffie, thee en of limonade voor jullie
klaar in de pastorie, zo kunnen we elkaar nog
een Zalig Pasen toewensen.
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Activiteiten in de regio
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Activiteitenoverzicht april 2019
datum:
wo. 3 apr.
za. 6 apr.

tijd:
19:30 u
14:00 u

za. 6 apr.
zo. 7 apr.

19:00 u
09:30 u

wo.10 apr.
wo.10 apr.
do. 11 apr.
za. 13 apr.
zo. 14 apr.

09.00 u
19:30 u
15:30 u
19:00 u
09:30 u

zo. 14 apr.

14:15 u

wo.17 apr.
do. 18 apr.
vrij.19 apr.
zat.20 apr.

19:30 u
15:00 u
21:30 u

soort viering:
voorganger:
Gelegenheidskoor: Repetitie voor Pasen
Familie-speurtocht door de kerk met communicantjes
en familie olv. Elly v. Rooden
Woord- en Gebedsviering
Maurice Fontijn
Eucharistie Viering 5e zondag
40-dgn tijd
Kerkwerken
Gelegenheidskoor: Repetitie voor Pasen
Kinderclub! Thema: Palmpasen stokken maken
Woord- en Gebedsviering
Paul Goossens
Woord- en Comm.-/Gezinsviering Elly van Rooden
PALMzondag
Lenteconcert Seniorenorkest Amstelland,
georganiseerd door Stichting Vrienden van de
St.Urbanuskerk
Gelegenheidskoor: Repetitie voor Pasen
Witte Donderdag GEEN VIERING in Nes
Kruisweg
Marino den Haan
Paaswake, Eucharistieviering
Pastoor Adolfs

zo.21 apr.

09:30 u

Paaszondag, Eucharistie Viering

ma.22 apr.

10:00 u

za. 27 apr.
zo. 28 apr.

09:30 u

2e Paasdag, Gezinsviering
Woord-/Gebedsviering.
Na de viering: Paaseieren zoeken
in de tuin van de pastorie, bij
slecht weer in de Kerk
GEEN viering ivm Koningsdag
Eucharistie Viering

Elly van Rooden /
Marino den Haan
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zang:

organist:

Samenzang
St. Cecilia

Peter Overdijk
Peter Overdijk

Samenzang
Samenzang /
Kinderen

Peter Overdijk
Peter Overdijk

lector:

Margaret
Timmermans

Jos den Haan
Kinderen

misdienaar:

koster:

Cock, Ab

Theo/John
Huub/Ab

Anne,
Maayke

John
Huub/Ab

Cock, Ab,
Jeroen

John
Huub

Gelegenheidskoor
St. Cecilia

Peter Overdijk

Paul
Goossens

Olof Vugs
Peter Overdijk

Cock,
Jeroen
Anne,
Maayke,
Jeroen

Huub

Kinderen /
Samenzang

Paul
Goossens
Kinderen

St. Cecilia

Ria van Wijk

Cilia Krak

Cock, Ab

Huub

John
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Collectes
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 6 en 7 april.
Opbrengst Collectes
weekend 23 + 24 februari
weekend 02 + 03 maart
Aswoensdag 06 maart
weekend 09 + 10 maart
zondag
17 maart

333,15
331,70
134,20
348,55
200,90

Paus Franciscus vraagt om uw gebed
"Vervolgingen zijn niet een realiteit van het verleden, want ook
vandaag vinden ze nog steeds plaats; niet alleen door
bloedvergieten, maar ook door subtielere middelen, zoals
laster en leugens" schreef de Paus in het kader van de
zaligverklaring van de bisschop van Oran en 18 religieuze
mannen en vrouwen die in 1996 in Algerije werden vermoord.
Ook nu worden er wereldwijd meer dan 245 miljoen christenen
om hun geloof vervolgd, vooral in landen waar Missio–Pauselijke Missiewerken de plaatselijke geloofsgemeenschappen
steunt.
De Paus vraagt u te bidden "dat christelijke gemeenschappen,
die vervolgd worden, het gevoel mogen hebben dat zij dicht bij
Christus staan en dat hun rechten gerespecteerd worden".
Bidt u met ons mee?
Vastenactie ’’ Schoon en Veilig Water ’’
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook
onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied
van gezondheid, opleiding en scholing, economische
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de
gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze
lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras,
naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze
niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of
geld verdienen.
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Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichter
bij mensen brengen. De watervoorziening voor een of meer
dorpen kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een
centraal waterreservoir te bouwen, een filter te installeren en
met diverse pijpleidingen aftappunten aan te leggen.
Kleinschalige watervoorziening, waarmee het leven voor
honderden mensen blijvend kan worden veranderd, is in onze
ogen niet zo kostbaar maar voor de mensen om wie het gaat
onbetaalbaar Bij het project op Flores, Indonesië kost dit
ongeveer vijf euro per persoon. Dus doe mee aan de
Vastenactie en help deze arme mensen aan Schoon en Veilig
drinkwater. Het Vastenzakje is aan deze Urbanesklanken
toegevoegd. U kunt uw gevulde Vastenzakje deponeren in de
grote kist achter in de kerk.
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op
de bankrekening van de Vastenactie te Den Haag,
bankrekening: NL21 INGB 000000 5850
Voor verder informatie over de Vastenactie kijkt u op de
website: www.vastenactie.nl
Celebrate Festival
Op de bekende plekken in de kerk ligt de Festivalkrant van het
Celebrate Festival voor u klaar. Op het Festival zijn diverse
podia waar artiesten, sprekers en bands je op allerlei
manieren uitdagen in je geloof. Voor iedere leeftijd is er een
inhoudelijk programma voorhanden. Het Celebrate Festival
wordt gehouden onder auspiciën van de Katholieke
Charismatische Vernieuwing en vindt plaats in Voorthuizen in
de week van 26 april tot en met 3 mei. Voor degenen die graag
willen deelnemen, maar de kosten voor deze week niet kunnen
opbrengen, stelt het parochieteam een tegemoetkoming in de
kosten ter beschikking.
U stuurt gewoon een simpel mailtje gericht aan het
secretariaat en het parochieteam neemt vervolgens contact
met u op.
Voor verder informatie omtrent het Festival kijk u op:
www.celebratefestival.nl
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†

Tijdens het verzorgen van z’n mooie roodbonte koeien

- zijn hobby - is onverwacht overleden, onze broer, zwager en oom

Cornelis Quirinus Arnoldus
Lagerberg
* 10 juli 1938

† 28 februari 2019

Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.
Cornelis was een vriendelijke en in mensen geïnteresseerde man.
Immer bezig in om de boerderij en als je hem tegenkwam altijd in voor
een praatje. Het zal wennen zijn nu hij is overleden en de laatste
actieve boer van de Amsteldijk- zuid is verdwenen.
Moge Cornelis nu thuis zijn in het huis van zijn Schepper, herenigt met
al diegenen van zijn familie welke hem zijn voorgegaan.
In de condoleance op donderdag 7 en de gezongen uitvaartdienst op
vrijdag 8 maart hebben wij afscheid van Cornelis genomen waarna de
familie hem heeft begeleid naar het crematorium in Uithoorn.
Wij wensen Rinus en Cilia die naast Cornelis op de Amsteldijk wonen,
zussen en zwagers, neven en nichten veel sterkte toe bij het verwerken
van het verlies van deze markante man.

Sobere maaltijd in de Schutse
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de sobere
maaltijd op 27 maart om 18.00 uur in De Schutse. Deze maaltijd zal
door de jongeren worden verzorgd.
Het eten is sober en de meeropbrengst van wat u anders thuis aan
kosten kwijt zou zijn wordt ingezameld. Het is natuurlijk erg fijn als u
door deel te nemen aan deze sobere maaltijd, de vastenactie voor
Schoon en Veilig drinkwater hiermee financieel zult ondersteunen.
We proberen op deze manier praktisch Christen te zijn en dit vorm
te geven door solidair te zijn met mensen die het minder hebben. De
sobere maaltijd vindt plaats in de Schutse op woensdag 27 maart
om 18.00 uur. U bent van harte welkom
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Opgave tot deelname is gewenst via het secretariaat van de
Emmausparochie tel. 56 14 39,
of per e-mail aan het: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
U bent van harte welkom.
Ziekencommunie
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn. Mocht u ook graag
de communie willen ontvangen dan kunt u zich opgeven via het
secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt
wanneer de communie zal worden gebracht.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, broer, zwager en oom

Jos Wesselingh
* 25 december 1957

† 9 maart 2019

Met groot verdriet maar met grote bewondering voor wie Jos was
hebben wij totaal onverwacht, en veel te vroeg, afscheid van hem
moeten nemen.
Op 16 maart hebben wij in onze Sint Urbanuskerk de uitvaartplechtigheid bijgewoond en hem aansluitend onder grote
belangstelling begeleid naar zijn laatste rustplaats op onze
begraafplaats Vreedenhof.
Laten wij bidden dat Jos zich nu, samen met zijn ouders, thuis mag
voelen in de eeuwige liefde van Onze Lieve Heer.
Als geloofsgemeenschap zijn we hem zeer dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft gedaan. We zullen Jos herinneren als een sociaal
hardwerkende, goedlachse en levenslustige man gezegend met humor
die zijn zienswijze graag met je deelde.
Wij wensen Marian zijn vrouw, Nanja en Wessel, Sjors en de familie
Wesselingh en Boelrijk veel steun toe bij het verwerken van dit
verlies.
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Het kruis
IN IEDER MENSENLEVEN
Vroeg of laat stoot je met je hoofd tegen die
vreselijke dwarsbalk, die je leven maakt tot een
kruis.
Je wordt ziek! Je krijgt een ongeluk!
Degene die je liefhebt, sterft!
Je carrière wordt gebroken! Je wordt bedrogen,
in de steek gelaten door je eigen man of vrouw!
Men werkt je tegen! Men ruïneert je!
Je wordt vernederd, uitgestoten!
Je kunt niet meer mee! Je wordt oud!
Deze dwarsbalk kan alle vormen en afmetingen
aannemen. Hij kijkt niet naar je titels, je plaats,
je naam, je aanzien, de dikte van je bankrekening, je relaties en je succes bij
de mensen!
Je bent gelukkig! Alles gaat goed… en plots…
die verschrikkelijke dwarsbalk. Hij kan je zoveel pijn doen dat je
ontgoocheld, ontmoedigd en ontredderd, wel dood zou willen zijn.
Het kruis is een realiteit in ieder mensenleven.
Maar steeds minder mensen zijn ertegen opgewassen. Ze aanvaarden het
niet meer en ze worden overspannen. Velen gaan eraan ten onder.
Psychologen en psychiaters hebben er de handen vol aan! Je hebt geen
keuze!
Je draagt je kruis, ofwel zal het kruis je verpletteren! Maar je kunt pas
dragen, als je de zin en de functie van het kruis leert begrijpen. Het kruis
brengt je terug tot de waarheid, tot de juiste afmetingen van arm, zwak en
kwetsbaar klein mensenkind.
Het kruis kan je bevrijden uit de oppervlakkigheid, waarin je dreigt te
verstikken; het kan je ook een antenne geven, waarmee je de boodschap
van God kunt opvangen. Hij zal je niet verlossen van je lijden,
maar Hij zal je wel verlossen van de zinloosheid ervan!
Je kunt weer ‘mens’ worden en dat gebeurt, doordat je alles veel beter en
anders kan zien door je betraande ogen!
Uit: Phil. Bosmans Uit: ‘Menslief ik hou van je!’,
Lannoo, Tielt, 32° druk, 1978, p. 75.
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Met diaken Rob Mascini naar Rome
van ma 1 juli tot en met za 6 juli
Voor wie mij niet kent: ik ben diaken
Rob Mascini van het bisdom HaarlemAmsterdam.
We zullen ons laten inspireren door de
oudste afbeeldingen van ons geloof.
Het zijn prachtige mozaïeken en
eeuwenoude fresco’s. Zij getuigen
ervan hoe de zorg voor mensen de
christenen kenmerkte. Deze zorg is er
niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen zo snel kon
groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo
zal deze reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en
de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren
in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We
bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de
gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, prachtige onbekende
kerkjes, gezellige straatjes en eeuwenoude pleintjes. Natuurlijk rusten we
uit op de terrasjes van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour
www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij
a.kammeraat@drietour.nl
of bij robmascini@gmail.com
Nadere info
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484)
robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn
pastoraal van opzet. Kijkt u ook op zijn website www.romereizen.one
De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep.
(bij 15 deelnemers ca €1000,00)
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour
https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563
Pastor Rob Mascini
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Gaat U mee naar Lourdes!
Wilt U dit jaar ook met onze Lourdesgroep mee naar Lourdes?
Er zijn nog een paar plaatsen in de bus
van 29 mei t/m 6 juni.
U kunt ook nog mee met de vliegreis
van 6 t/m 11 september.
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert al meer
dan 20 jaar, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim bus- en
vliegreizen naar Lourdes. Deelnemers die extra zorg nodig hebben
kunnen in het zorghotel Accueil Notre Dame verzorgd worden.
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met:
Joke Hoekman, tel.013- 5216701 of Wilma Caiffa 06-12157507
Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl

Informatieavond The Missionary School
In september gaat The Missionary School van start en dat doen we
niet alleen. Samen met jou willen we op weg gaan en ontdekken wat
voor bijdrage The Missionary School in ons bisdom kan doen en
misschien nog wel belangrijker, wat The Missionary School in jouw
leven kan betekenen.
Op 21 maart in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem is er een
informatieavond over The Missionary School. Tijdens die avond
wordt uitgelegd wat je allemaal te wachten staat als je in september
begint aan het trainingsjaar. De thema’s van de weekenden worden
voor het eerst gepresenteerd en er is ruimte genoeg om vragen te
stellen. Ook hoor je wat we van jou verwachten. Afsluitend is er een
kleine borrel om nog even gezellig na te kletsen.
Waar: Sint Bavo Kathedraal in Haarlem, Leidsevaart 146, 2014 HE,
Tijd: 19:30-21:00 uur
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Leven in de Geest: Een nieuw begin…?
Een nieuw begin? Denk aan de overgang van cocon naar vlinder. Wat een
totale gedaanteverandering!
Voel je je in je (geloofs-)leven vastzitten in een cocon? Zijn er belemmeringen? Ervaar je geen vrijheid? Zoek je naar een zinvoller bestaan?
Denk je misschien, maar ik heb al heel lang geleden, mijn Vormsel gedaan.
Zou er dan meer kunnen zijn? Ook na zoveel jaren? Ga het ontdekken.
Het materiaal van de “Leven in de Geest”- vorming is samengesteld door
de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Het bestaat uit een
werkboek voor de deelnemers dat thuis gebruikt gaat worden. Er zijn 7
wekelijkse bijeenkomsten en daarvan zijn er 2 vieringen. Het is bedoeld
voor een bewuster geloofskeuze.
We starten op dinsdag 14 mei aansluitend aan de viering van 19.00uur.
Verdere data: 21, 28 mei, 4, 18, 25 juni en 2 juli van 19.35u tot 21.15u in
het Trefcentrum, Uithoorn.
Info: Marlies van der Lelij tel.567848, cees_marlies@hotmail.com

Nesser Dames Vereniging, maandag 15 april
DEKSELSE MEIDEN EN BOTER BIJ DE VIS
Het huisvrouwenkoor de Dekselse Meiden is een brutaal koor uit
Uithoorn en omgeving, we zingen Nederlandstalige liedjes met een
knipoog naar het dagelijkse leven. Compleet maf maar hartstikke
leuk, omdat wij ook over een gezellig vissersrepertoire beschikken
treden wij ook op als visvrouwenkoor Boter bij de Vis een
combinatie van beide koren laten jullie vanavond wat leuke
nummers horen. Gezellig als jullie er bij zijn!
Kosten: geen Gasten: € 3,00
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Sixtijnse kapel in Beurs van Berlage
Elk jaar bezoeken miljoenen mensen de Sixtijnse kapel in Rome om
de prachtige plafondfresco’s van Michelangelo te bewonderen: de
schepping van hemel en aarde. In de Beurs van Berlage in
Amsterdam is tot en met 12 mei de expositie ‘A different view’ te
zien, een unieke kans om dit meesterwerk op een andere manier te
bekijken. Geen drukte, geen nekkramp, maar alle tijd om
Michelangelo’s schepping eens goed te bestuderen. Want het
plafond van de Sixtijnse kapel ligt in Amsterdam op de vloer!!
De tentoonstelling uitnodigt uit om dit bijzondere werk van
Michelangelo eens van dichtbij te bestuderen en via een audiotour
krijgt u steeds uitleg.
Het is aan paus Julius II te danken die het plan opvatte om de
sterrenhemelschildering van zijn privékapel te veranderen en aan
Michelangelo dat het niet een serie van de twaalf apostelen is
geworden maar dit meesterwerk van de schepping van hemel en
aarde. Misschien aardig om te weten dat Michelangelo in 1508
begon met het schilderen van de fresco’s met de ark van Noach.
Maar het werk duurde hem te lang. Daarom schilderde
Michelangelo later grotere figuren en minder details.
Beurs van Berlage | Damrak 243, Amsterdam | t/m 12 mei dagelijks
van 10.00-18.00 uur | volwassenen: € 12,50; kinderen (6 t/m 16
jaar; tot 6 jaar gratis): € 5,00 (op vertoon toegangskaartje 20%
korting op besteding in restaurant ‘Bistro’ in de Beurs)
www.beursvanberlage.com/michelangelo
Op vertoon van de kortingsbon in het maartnummer van
SamenKerk (zie pagina 22) ontvangt u € 2,50 korting op uw bezoek
aan de tentoonstelling ‘A different view’ in de Beurs van Berlage in
Amsterdam.
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Activiteiten in de Regio in aanloop naar Pasen 2019
Maandag 8 april om 15.30 uur kunnen er in de ontmoetingsruimte
in De Kwakel Palmpasenstokken worden versierd. De stokken en
diverse versiersels zijn aanwezig.
De houten latjes die uiteindelijk alle elementen van de Goede week
vertegenwoordigen zullen op Palmzondag 14 april om 9.30 uur in
een kleine processie de eucharistieviering versterken. Hierna mogen
de palmpaasstokken mee om hiermee naar eigen inzicht iemand te
verblijden.
*********
PASSIERONDE 2019
De Raad van Kerken Aalsmeer wil u uitnodigen voor de inspirerende
Passieronde 2019.
Dit jaar doet de Nederlands Hervormde Gemeente wijk Dorp voor
het eerst aan de Passieronde mee. De SOW/Gemeente Kudelstaart
moet dit jaar helaas verstek laten gaan.
De samenkomsten zijn van 19.15 uur tot 19.45 uur.
20 maart
St. Jan Geboorte Kudelstaart
27 maart
Doopsgezinde kerk (Zijdstraat)
03 april
Karmelkerk (Stommeerweg)
10 april
NH Dorpskerk (Dorpstraat)
17 april
Lijnbaankerk (Lijnbaan)
*********
PASSION IN DE KWAKEL
Niet met een groot kruis lopend naar een groot podium maar in de
R.K.Parochie kerk St. Jans Geboorte, Kwakelsepad 4, De Kwakel.
In 2018 heeft het koor Revival de Passion verzorgd in de kerk van
Zevenhoven. Dit deden zij 2x voor een volle kerk. Dit jaar zijn zij
bereid gevonden om de Passion in De Kwakel uit te voeren op
zondag 14 april om 15.00 uur. Het zal ongeveer 1 ½ uur duren.
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Entreekaartjes kosten à € 5,00 incl. een kopje koffie of thee.
De opbrengst zal aan een goed doel geschonken worden.
De kaartjes kunt u bestellen op passiondekwakel@outlook.com
onder vermelding van uw naam en adres. U krijgt daar instructies
hoe te betalen en hoe u de kaartjes in uw bezit krijgt.
Ook kunt u de kaartjes tegen contante betaling verkrijgen bij:
Slagerij Van Eijk en Veld, Kerklaan 2, De Kwakel of bij het
secretariaat van de parochie, open op dinsdag van 9.00 tot 15.00 of
zondag na de viering van 9.30 uur in de ontmoetingsruimte.
*********
De Passion
Parochie St. Jan Geboorte Kudelstaart
Goede Vrijdag 19 april 2019
Zoals het er nu naar uitziet komen er twee
uitvoeringen.
Middag 19 april van 16.30 - 18.00 uur
Avond 19 april van 19.30 - 21.00 uur
Toegangsprijzen: € 6,00 pp incl.drankje
€ 3,00 t/m 12 jaar
Kaarten verkrijgbaar bij: Gall en Gall,
winkelcentrum Kudelstaart
Of bij het secretariaat van de kerk,
Pastorie: werkdagen van 9.00 uur tot en met 12.00 uur.
Het Gelegenheidskoor is samengesteld uit zangers/zangeressen uit
Kudelstaart
De dirigent is: Fleur Buskermolen/ v.d. Broek.
Muzikale begeleiding van het voormalige Fiore-Combo
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Van de Bestuurstafel
Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,
Ergens in de 40 dagentijd zal dit stukje verschijnen in 1 van uw
parochiebladen. Onderweg naar Pasen kunt u vasten of kunt u juist de
snoeppot vullen met chocolade eitjes (hou die bij mij uit de buurt). U kunt
extra bidden, stil worden en nadenken, maar juist ook in gesprek gaan,
ontmoeten en ontdekken. Uiteraard kunt u ook “gewoon” doorgaan als alle
dagen, omdat het leven al druk genoeg is. Omdat omstandigheden in
relaties of gezondheid alle aandacht vragen. Of omdat u simpelweg niet
stilstaat bij de 40 dagentijd.
En hoewel ik het heel interessant vind hoe en waarom mensen zich wel of
niet op Pasen voorbereiden is dit vooral een pastorale aangelegenheid.
Bestuurlijk hebben we ook genoeg te doen.
We hebben 27 maart de voorjaarsversie van het regionale overleg met de
parochieteams (gehad). In de voorbereiding hierop zijn op divers gebied de
wettelijke regelgeving doorgenomen en samengevat. Op deze manier
kunnen we de onderwerpen VOG, AVG en RI&E makkelijk toegankelijk
maken en hoeven er niet in elke parochie mensen te zoeken naar hoe de
wettelijke regels moeten worden toegepast. Uiteraard is het belangrijk dat
wij ons indekken (het is geen wantrouwen) met Verklaringen Omtrent
Gedrag van mensen die werken met financiën en zeker de omgang met
kwetsbare groepen. De privacywetgeving is flink aangescherpt. Dus
wanneer mag je namen, telefoonnummers en (email)adressen delen? En
kunnen er nog wel foto’s op de website? En is het veilig om als vrijwilliger
en bezoeker in de kerk en bijgebouwen te komen? Is het calamiteitenplan
op orde? Zijn er EHBO middelen en geïnstrueerde mensen?
Verder gaan we nader in op wat er goed gaat en waarin we elkaar kunnen
ondersteunen op gebied van de liturgische werkgroepen (van koren tot
doopsels en van gezinsvieringen tot rouwverwerking), de gebouwen (van
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schoonmakers tot gascontracten en van kerkhof tot torenklok) en de
administraties (van secretariaat tot kerkbalans, van pinpas tot archief).
Ook hebben we begin april een overleg met het regionale dagelijkse bestuur
van de PCI’s. De Parochiële Caritatieve Instellingen zijn een aantal jaren
geleden ook onder een regionaal bestuur gaan samenwerken, maar de
vermogens zijn gescheiden gebleven. Bestuurlijk werken de PCI’s echt
onafhankelijk van het kerkbestuur en de parochieteams. Zij hebben eigen
bestuurders, begrotingen en zeggenschap over de bestedingen. Wel staan
we samen voor het uitdragen van de RK-gedachte binnen en buiten onze
dorpen.
Als kerkbestuur vinden we het belangrijk dat de PCI zo breed mogelijk
bekend is.
Mensen moeten zonder problemen de lokale Caritas kunnen vinden als zij
een financiële bijdrage willen doen waarmee lokaal en mondiaal de
noodlijdende medemens wordt bijgestaan.
Maar ook moeten de hulpbehoevenden bekend worden bij het netwerk van
de PCI. Heel veel leed en (financiële) nood blijft goed verborgen voor de
buitenwereld. Het is dus heel belangrijk te blijven zoeken naar manieren
om de bijstand van de PCI aan te bieden aan hen die het nodig hebben.
De IPCI, het regionale bestuur is in elk geval bereikbaar via
interpciaalsmeeruithoorn@outlook.com
Daarnaast kunnen de parochiesecretariaten u altijd doorverwijzen.
En mocht u zich toch nog op Pasen willen voorbereiden. We hebben de
activiteiten binnen de regio voor u in een overzicht gezet. Zowel in De
Kwakel als in Kudelstaart wordt een PASSION op de “moderne” manier
opgevoerd, vergelijkbaar met zoals u het wellicht kent van tv. In Nes aan de
Amstel is de kerk decor van een Lenteconcert en uiteraard kunnen de
Palmpasen stokken ook niet ontbreken.
Wij wensen u alvast een inspirerend en zalig Pasen toe.
Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

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

tel.: 0297-582165

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

verzorging vervoer 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 Amstel

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

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

0297-583448
020-6471212

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 5783 72
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Zondag 14 april 14:15 uur:

Lenteconcert
Seniorenorkest Amstelland

♪

Een zeer gevarieerd programma met o.a.
Three Aspects of Kurt Weil,
Marching through the Movies en
In a Persian Market.

♪

Vanaf 13:45 uur zijn de deuren geopend. De toegang is gratis.
Een gift voor het voor het onderhoud aan de prachtige glas-inlood ramen van het priesterkoor in de kerk wordt op prijs gesteld.
Na afloop zijn dranken verkrijgbaar.

Jaarverslag 2018
Ons jaarverslag, inclusief jaarrekening en de verklaring van de
kascommissie staan gepubliceerd op onze website. Ook 2018 was
een goed jaar; het vermogen is iets gegroeid, terwijl we ruim
27.000 euro hebben geschonken voor onderhoud aan de
Mariakapel en koorzolder. Wij danken de kascommissie: Rinus
van ’t Schip en Ab Rijnbeek voor hun inzet en natuurlijk alle gulle
donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt!
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 06-23317977
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00
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