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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 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 10.00 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor S.Marcantognini 0297-727098 
Kapelaan H.Rivas Franco      0297-727098 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Diaken Wim Balk 
 
 
Parochiebestuur 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
Q. Lagerberg algemeen lid 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl  
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Beste medeparochianen, 
 
 
Hoort u de klokken al luiden.....? Het bekende Jingle Bells, 
Stille Nacht, de Herdertjes: binnenkort weer te beluisteren in 
menig huiskamer en óók in onze kerk. Kerst dient zich aan, en 
daarmee de o zo belangrijke boodschap van Licht. Licht als 
symbool voor hoop! Hoop op vrede en welzijn voor alle 
mensen hier op deze aarde. Gebracht met de geboorte van 
een kind; hoe eenvoudig kon het zijn. Zou het ook nu moeten 
zijn... Kijk om u heen, en concludeert u met me mee dat er nog 
veel winst te behalen valt?  
Goed dat we elk jaar aan deze blijde boodschap worden 
herinnerd; het is voor de 
mens als een baken 
door de tijd. Laten we 
ons er samen op blijven 
richten en meedoen. 
Leest u daarom ook 
vooral de daarmee 
samenhangende 
boodschap van pastoor 
Samuel, verderop in 
deze Klanken. 
 
 
We gaan het kerstfeest dan ook uitgebreid vieren! Het 
Gelegenheidskoor en St. Cecilia hebben alvast de aftrap 
genomen: elke woensdag en donderdag wordt er flink 
gerepeteerd om de diensten met de bekende kerstliederen 
weer te verfraaien. Komt u ook luisteren én vooral 
meezingen?! U bent van harte uitgenodigd voor de Nachtmis 
met het Gelegenheidskoor, de Hoogmis op 1e Kerstdag 
samen met het koor St Cecilia en de gezinsviering met 
samenzang op 2e Kerstdag. 
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Dit jaar ook een bijzonder, nieuw initiatief rond de Kersttijd: Er 
zal een kerststallen-tentoonstelling gehouden gaan worden, 
geschikt voor jong en oud, waarbij vele kerststallen in 
verschillende grootten en uit alle windstreken bekeken kunnen 
worden in de kerk. Over de openingsdagen en tijden kunt u 
verderop in deze Urbanesklanken meer lezen; of even de 
website (www.urbanusparochienes.nl) in de gaten houden. Er 
zal ook warme chocolademelk en glühwein aanwezig zijn...! 
 
Om alvast vroeg in de kerststemming te komen, kunt u ook dit 
jaar weer kerstkaarten kopen. Begin december zijn ze 
verkrijgbaar achter in de kerk, met daarop fraaie afbeeldingen 
van het monument en winterse taferelen. Leuk om te sturen, 
nog leuker om te krijgen. Bijkomend voordeel is dat u met de 
aankoop tegelijkertijd de parochie steunt.  
 
Om helemaal in kerstsfeer te geraken: Op 15 december wordt 
het jaarlijkse kerstconcert in de kerk gehouden. Wederom 
georganiseerd door Stichting Vrienden van Urbanus, met dit 
keer het koor 'Voci Vivaci'. Verderop in deze uitgave vindt u 
meer informatie van de Stichting. Het belooft weer iets heel 
moois te worden; komt u ook genieten?! Ook hier zal na afloop 
warme chocolademelk en glühwein worden geschonken.  
 
Op de laatste regiovergadering is er weer verder gewerkt aan 
de toekomstige samenwerking met de andere parochies. 
Belangrijkste voor ons als parochiebestuur is daarbij wat we al 
eerder in voorgaande edities van de Klanken hebben 
beschreven: baas in eigen huis blijven (financieel en materieel) 
en met name de samenwerking zoeken op gebied van 
geloofsopbouw, liturgie, diaconie, de vieringen e.d. om zo het 
pastoraal team te kunnen ontlasten. Met name dat laatste is 
ook de wens van het bisdom. Vanuit Nes hebben we 
initiatieven ontplooid waarbij aan de eisen van beiden wordt 
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voldaan. De regio steunt dit initiatief; vanuit het bisdom 
bereiken ons signalen dat dit werkbaar kan zijn. Wordt 
vervolgd! 
 
Goed nieuws! Het bisdom heeft ons, tot groot genoegen, zeer 
recent gemeld dat er een nieuw lid aan het pastorale team 
toegevoegd gaat worden: Wim Balk, 44 jaar, is diaken en zal 
naast zijn eigen baan allerlei werkzaamheden voor het team 
gaan uitvoeren, met name in de weekenden. Op zondag 22 
december zal hij tijdens de Eucharistieviering door pastoor 
Samuel voorgesteld gaan worden. Na de viering is er alle 
gelegenheid om onder het genot van koffie en thee uitgebreid 
kennis met hem te maken. We hopen u daar ook te treffen. 
 
Even een blik terug naar de maand november: Tijdens de zeer 
gezellige vrijwilligersavond mochten we Frank Wesselingh als 
lid van de parochievergadering en Cilia Verheggen als 
penningmeester, beide van St. Barbara, van harte welkom 
heten binnen de groep vrijwilligers. Ondertussen hebben ook 
Hans, zijn zoon Tim, en Henk Pronk zich bereid verklaard om 
de organisatie op gebied van inspectie en onderhoud van de 
monumenten te komen versterken. Allen door de wol geverfd, 
daar zijn we zeer verheugd over! We wensen ze heel veel 
succes en plezier toe met hun nieuwe werkzaamheden. 
 
Nu we het toch over onderhoud hebben. Als u de website had 
bezocht had u het al kunnen lezen: de werkzaamheden aan de 
Sacristie zijn op 18 november begonnen. De verwachting is 
dat deze in de week van 09-14 december klaar zullen zijn, 
afhankelijk van het weer. Daarna is begin volgend jaar de 
noordgevel aan de beurt. Voor meer informatie hierover én 
een fotoreportage kunt u de website bezoeken. 
En zeer zeker een vermelding waard: Wim, Kees en Ab 
Rijnbeek hebben de communiebank weer op een 
voortreffelijke en ingenieuze manier mobiel gemaakt, zodat 
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deze tijdens de evenementen in de kerk verplaatst kan 
worden. Wat in een ver verleden ook gebeurde maar door 
aantasting en de tand des tijds nu enigszins onmogelijk was. 
Grote klasse, mannen!! 
 
Kijken we verder: Op 28 november en 19 december is er weer 
Kinderclub! met de onderwerpen ‘Sinterklaas’ en ‘Kerst’. Voor 
en door de kinderen wordt er gelezen, geknutseld, gesmikkeld, 
gelachen en ook nog eens kennis opgedaan over ons geloof 
op een leuke en ontspannen manier. De reacties van de 
kinderen zijn zeer positief! Kom gerust eens langs om samen 
met uw kinderen kennis te maken met de Club. 
 
Ook zal in december weer de kerst-koffie-ochtend voor de 
ouderen in de parochie georganiseerd gaan worden door 
Marino de Haan. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar 
hierover zal u zo spoedig mogelijk geïnformeerd gaan worden 
via de mededelingen in de kerk en de kalender op de website.  
 
Ter afsluiting willen we u graag namens het bestuur een mooie 
en fijne Kersttijd toewensen, waarin het Licht over u en uw 
dierbaren mag schijnen. En een goed en voorspoedig 2014, 
waarin we hopen elkaar weer vele malen te mogen ontmoeten 
in en rondom onze kerk. 
 

Graag tot de Urbanesklanken van 
januari, 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 
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KERSTMIS 
 

Het jaar loopt ten einde en we naderen de Kerstdagen, voor de meesten toch mooie 
en sfeervolle dagen. 
 
Kerstmis is niet alle jaren hetzelfde, en dit omdat wíj niet dezelfden zijn als vorig 
jaar of de voorgaande jaren. Het Kerstfeest treft ons, om zo te zeggen, in een 
concrete situatie van ons persoonlijk leven. Wat heeft het afgelopen jaar voor ons 
betekend? Wat hebben we persoonlijk meegemaakt in de afgelopen tijd? 
Ongetwijfeld veel gebeurtenissen die op de ene of andere manier onze stemming 
hebben bepaald: mooie en minder mooie ervaringen die ons niet onverschillig 
hebben gelaten. Ook in de wereld om ons heen zijn er zoveel dingen gebeurd en 
daarover worden we met de snelheid van het licht op de hoogte gebracht door de 
media. Ook dit nieuws laat ons niet koud want wij zijn mensen, en een mens is nu 
eenmaal anders dan een dier. 
 
Kan de geboorte van het Kind Jezus in deze context nog iets teweegbrengen in ons 
menselijk bestaan? Één ding staat vast: wij hebben dit Kind allemaal nodig, of wij 
het nu beseffen of niet. Want de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God, 
betekent de geboorte van de hoop voor ieder van ons. Tegenover de hectiek van 
ons drukke leven, de oppervlakkigheid die wij vaak ervaren, maar ook ten opzichte 
van de vele vormen van lijden waarmee wij bewust of onbewust geconfronteerd 
worden, geeft het Kind Jezus ons één hoop: God is niet onverschillig gebleven 
voor ons bestaan. 
Ook de engel verkondigt, toen in het open veld aan de herders van Betlehem en 
vandaag aan ons, een bevrijdende boodschap: “Vreest niet… Heden is u een 
Redder geboren, Christus de Heer!”. Er is hoop. Er kan iets veranderen, in deze 
wereld en in mijn leven! Wij zijn niet veroordeeld tot een leven van compromis, tot 
een grijs en oppervlakkig bestaan. Nee, God houdt van ons en wil vandaag de hoop 
opnieuw ontsteken in ons hart! 
 
Laten wij zoals de herders van Betlehem ons haasten naar Maria, Jozef en het 
pasgeboren Kind. Laten wij buigen voor de God die in de kribbe ligt, die zichzelf 
voor ons zo klein en kwetsbaar heeft gemaakt. Alleen in de broosheid van ons 
bestaan zullen we Hem kunnen ontmoeten, vol liefde voor ons. 
“De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij 
gehoord en gezien hadden.” Dat wij allen het komende Kerstfeest op deze wijze 
mogen ervaren. 
 
Mede namens kapelaan Henry, wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een 
Gezegend Nieuw Jaar! 

 
Pastoor Samuel   
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Misintenties, zaterdag 30 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 december, 10.00 uur 
Jan Kooijman 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Jan Markwat 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch – jaarmis 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Wim Wesselingh 
Siem Bouwman 
Peet van Tol – jaarmis 
Lien Bouwman-Leurs 
Piet van Rijn 
Henk en overleden familie De Dood 
Wim Wesselingh en overleden schoonzoon Ton 
Jo Venes-van Tol 
Martin Groen 
Joanna van Oostveen 



 

  
9 

Misintenties, zaterdag 7 december, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 8 december, 10.00 uur 
Jan Kooijman 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Henk en overleden familie De Dood 
Joanna van Oostveen 
Jan van der Laan - jaarmis 
Jan Markwat 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Pieter Schrama 
Adrianus Huyskes 
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Misintenties, zaterdag 14 december, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Maria Brozius-van den Berg 
Jan Andriessen 
Overleden familie Zwartendijk-
Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 15 
december, 10.00 uur 
Jan Kooijman 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Jan Markwat 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Toos Wesselingh – jaarmis, en voor de overleden familie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
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Misintenties, zaterdag 21 december, 19.00 uur 
Maria Brozius-van den Berg 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
 
 
 
Misintenties, zondag 22 december, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Jan Markwat 
Dave de Laat 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Paul Nieuwendijk 
 
 
 
Misintenties, dinsdag, kerstavond, 24 december, 20.00 uur 
Maria Brozius-van den Berg 
Kors van Rijn 
Siem Bouwman 
Kees Fontijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Jan Andriessen 
Cees Stolwijk 
Jan Pronk en overleden familie 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Ben en Brenda Overes 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Martin Groen 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Overleden familie Fronik-Hartsink 



 

  
12 

(vervolg 24 december) 
Overleden familie Lagerberg, Lagerberg-Onderwater en overleden   
 dochter Adrie 
Jeannet Beets 
Jan Markwat 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Paul Nieuwendijk 
Joanna van Oostveen 
Herman Fontijn 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden ouders De Jong-van Mastwijk 
 
 
 
 
Misintenties, woensdag, 1e Kerstdag, 10.00 uur 
Jan Kooijman 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Edwin Houtkamp 
Henk en overleden familie De Dood 
Lien Bouwman-Leurs 
Cees Overwater 
Ans Schouten-van Groeningen – jaarmis 
Johannes den Blanken en overleden dochters Marita en Bertina 
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Martin Groen 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Klaas Zwartendijk 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
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Misintenties, donderdag, 2e Kerstdag, 10.00 uur 
Dorus Schrama 
Voor allen begraven op ons kerkhof 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 28 december, 19.00 uur 
Maria Brozius-van den Berg 
Simon Zwartendijk 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 29 december, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Jan Markwat 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
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Activiteitenoverzicht december 2013 
 

Datum Tijd Wat Wie/Waar 
Za. 30 nov.  19.00 uur Dop viering Paul Goossens 
Zo. 1 dec.  10.00 uur Euch.GEZINSviering 

1e zondag advent 
Pater Kees Veltman 

Za. 7 dec. 19.00 uur DOP viering Casper Stevens 
Zo. 8 dec.  10.00 uur Euch. Viering  

2e zondag advent 
Pater Bartels 

Za. 14 dec.  19.00 uur DOP viering Maurice Fontijn 
Zo. 15 dec.  10.00 uur Euch. Viering  

3e zondag advent 
Kapelaan Henry Rivas 

Zo. 15 dec. 14.15 uur KERSTCONCERT 
vrienden v.Urbanus* 

Kamerkoor VOCI 
VIVACI 

Wo 18 dec.  BOETE viering in 
UITHOORN 

Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Do 19 dec. 10.00 uur Kerstkoffie voor senioren 
Za. 21 dec.  19.00 uur DOP viering Casper Stevens 
Zo. 22 dec. 10.00 uur Euch. Viering  

4e zondag advent 
Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Di. 24 dec. 20.00 uur Euch.viering 
KERST-NACHTMIS 

Pater Kees Veltman 

Wo. 25 dec.  10.00 uur Euch.viering  
1e KERSTDAG 

Kapelaan Henry Rivas 

Do. 26 dec. 10.00 uur DOP GEZINSviering  
2e KERSTDAG 

Marino den Haan 

Za. 28 dec. 19.00 uur Dop viering Marino den Haan 
Zo  29 dec. 10.00 uur Eucharistieviering Pastoor Samuel 

Marcantognini 
Di. 31 dec.  GEEN VIERING  
Wo. 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Henry Rivas 

 
21 t/m 29 dec., kerststallen-tentoonstelling,  Urbanuskerk, Nes 
*Zie:   www.vriendenurbanuskerknes.nl,  tabblad "activiteiten" 
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Muziek Organist Lector Misdienaars 
Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang 
 

Peter Overdijk Kinderen Kinderen 

Samenzang Peter Overdijk   
St. Cecilia Niek Baas Margaret 

Timmermans 
Cock, Ab 

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
Samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Anne, 

Maayke 
 
 

   

 
 

   

    
Samenzang Peter Overdijk   
St. Cecilia 
 

Niek Baas Cilia Krak Frans, Sjaak 

Gelegenheids-
koor 

Peter Overdijk Paul Goossens Alle Misdienaars 

St. Cecilia 
 

Niek Baas Casper Stevens Casper Stevens 

Kinderen Peter Overdijk Riecardo den 
Haan 

Kinderen 

Samenzang - Jos den Haan  
Samenzang 
 

 Wies Hogeveen Anne, Maayke 

    
St. Cecilia  Niek Baas Wies Hogeveen  
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Collectes december    
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 7 en 8 december  Bisschoppelijke Adventsactie: van 1 tot 22 
dec. De actie welke onze parochie in 2013 ondersteunt betreft de bouw van 
een kaamkliniek in Kameroen . 
 

Opbrengst collectes  
 

 26 +  27 oktober 262,65 
   2 +   3 november 471,90 
   9 +  10 november 257,50 
 16 +  17 november 277,74 
 17 nov. actie natuurramp  Filipijnen 219,46 
  23 +  24 november 348,25 

 

De Adventsactie 
Net als in veel andere Afrikaanse landen, hebben de meeste mensen in 
Kameroen het zwaar. Meer dan 50% van de Kameroeners leeft zelfs onder 
de armoedegrens. Voor erg veel mensen is de dokter hierdoor onbetaal-
baar, vooral omdat je in de ziekenhuizen vaak eerst moet betalen voordat 
er iemand naar je komt kijken. Ook zijn de medische posten en zieken-
huizen voor mensen op het platteland onbereikbaar ver weg. De gezond-
heid van de mensen in Kameroen is daardoor kwetsbaar en ook de baby- 
en moedersterfte is groot. 
In het uiterste oosten van Kameroen ligt het bisdom Batouri. Er wonen zo’n 
60.000 mensen. De voornaamste inkomstenbron voor de is het kostbare 
hout, dat in hoog tempo uit het omliggende tropische regenwoud wordt 
gekapt. Desondanks is er veel werkeloosheid en armoede in het gebied.  
Op de medische missiepost in Mindourou, een dorpje in het bisdom 
Batouri, verlenen vijf zusters de meest noodzakelijke medische zorg. 
Speciale aandacht gaat uit naar moeders en kinderen. Veel kinderen 
blijken bijvoorbeeld ernstig ondervoed door een beperkt en eenzijdig dieet.  
Hun leidsvrouw, zuster Marie-Louise, vraagt onze hulp bij de bouw van een 
tweede kraamkliniek in Mindourou. Die zou moeten bestaan uit een 
consultatiebureau, een wachtruimte voor de aanstaande moeders, een 
verloskamer en een zaaltje waar moeders met hun baby kunnen blijven 
wanneer er complicaties zijn. Naast kraamhulp zal ook de nodige aandacht 
worden besteed aan de prenatale zorg en nazorg aan kinderen. De lokale 
bevolking levert mankracht, zand en stenen, daarnaast is er voor de bouw 
en inrichting nog een bedrag van € 25.000 nodig. Onze parochie wil graag 
helpen om dit bedrag bijeen te brengen en neemt daarom aan dit Advents-
actie-project deel.  Uw bijdrage kunt u deponeren in de grote kist achter in 
de kerk. Ook kunt u uw bijdrage storten op bankrekening 65.31.00.000  
t.n.v. Bisschoppelijke Adventsactie, Den Haag.  
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†   Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan  
 

Johannes Marinus Henricus Kooijman 
Jan 

 

weduwnaar van Gesina Christina Korrel 
25 juli 1920       13 november 2013 

Op 15 november hebben wij bij Jan thuis afscheid van hem genomen na 
zoals hij zelf placht te zeggen: ‘’ Een goed leven te hebben gehad  ’’. 

  

Moge hij nu samen met zijn vrouw Gesina en allen uit de familie die hem 
zijn voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn schepper 
 

Na de uitvaartplechtigheid in onze kerk hebben wij Jan op 16 november  
op ons parochiekerkhof  Vreedenhof bij zijn vrouw Gesina begraven. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
Kerstdiner voor jongeren uit het bisdom 
Afgelopen zomer tijdens de Wereld Jongerendagen vergeleek paus 
Franciscus het geloof met vuur. Een vuur blijft alleen branden als je het 
doorgeeft. Doe je dat niet, gaat het vuur uiteindelijk uit. Hou het geloof dus 
niet voor jezelf, maar geef het door! Een mooi beeld voor de komende 
kerstperiode: Ontsteek de lichten! Daarom organiseren 8 jongeren uit ver-
schillende plaatsen van ons bisdom (het jongerenplatform) op 15 december 
een kerstdiner voor andere jongeren uit het bisdom. We zijn te gast in de 
HH. Matthias-Laurentius parochie, de St. Josephkerk, Nassaulaan 2, te 
Alkmaar. De avond begint om 17.00 uur met een korte gebedsviering met 
daarna een feestelijk kerstdiner! De avond eindigt om ongeveer 21.30 uur 
en kost € 15,- p.p. Laat het de organisatie weten als geld een belemmering 
is. Aanmelden kan via de website www.jongbisdomhaarlem.nl  
of door een e-mail te sturen aan  info@jongbisdomhaarlem.nl. 
 

Actie kerkbalans 2013 
We hebben nog een maand te gaan en hebben  € 17.788,42 ontvangen. 

Het streefbedrag is € 22.000, we hebben dus nog € 4.211,58 nodig om dit 
bedrag te halen. Het parochiebestuur hoopt dat wij gezamenlijk in staat blij-
ken te zijn om dit gat -in de laatste maand van 2013- te dichten. Immers, met 
uw hulp hoeven de laatste loodjes toch niet meer zo zwaar te zijn ? 
 

Met dank voor uw bijdragen wenst het bestuur u een gezegende en 
vreugdevolle Kerst toe. 
 

Namens het parochiebestuur,       
Joop Sibum,      Penningmeester   	  
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URBANESKLANKEN vanuit de 
STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK 

NES AAN DE AMSTEL 
 
Veranderingen in de samenstelling van ons bestuur. 
Joop Quint is al jarenlang onze gewaardeerde secretaris en 
daarnaast verzorgt hij ook nog eens alle activiteiten op het gebied 
van concerten etc. Dit is langzamerhand wel erg veel in een 
vrijwilligersjob voor een persoon. Reden waarom Joop iets wil 
afstoten. Wij hebben Peter Overdijk bereid gevonden tot ons bestuur 
toe te treden om per januari a.s. de secretaris-functie te vervullen. 
Joop Quint blijft gelukkig in ons bestuur met als specifieke functie 
“culturele activiteiten “. Te denken is daarbij aan het plannen en 
organiseren van onze concerten, Monumentendagen, 
Amstellanddag enz. Het verheugt ons dat wij hiermede ons bestuur 
hebben kunnen uitbreiden tot zes personen en dat daarbij de 
draagkracht is vergroot. 
 
Nieuwjaarsconcert. 
Op verzoek van het SeniorenOrkest Amstelland vindt, in 
samenwerking met onze Stichting Vrienden, speciaal voor Nes aan 
de Amstel e/o een concert plaats op Zondag 12 januari a.s. , 
aanvang 14.15 uur. De toegang is gratis, na afloop wel graag een 
vrijwillige bijdrage. Folders, media informatie, reclame etc. en de 
programmaboekjes zullen dit keer door het Seniorenorkest 
Amstelland zelf worden verzorgd. Fijn dat het bekende orkest dit 
ingelaste Nieuwjaarsconcert ons extra aanbiedt ! 
 
Kerstconcert. 
Mogen wij u nog even ten overvloede herinneren aan hetgeen wij 
hierover al aankondigden in de Urbanesklanken van november j.l. ?  
Ons grote Kerstconcert zal dit jaar op zondag 15 december (dus niet 
zoals oorspronkelijk vermeld de 21e), aanvang 14.15 uur 
plaatsvinden. Wij zijn er trots op dat wij voor ons Kerstconcert 
hebben kunnen arrangeren het in West Europa gerenommeerde 
Kamerkoor Voci Vivaci o.l.v. Peter Ouwerkerk, met medewerking 
van de bas Job Hubatka en de organist Jeroen Koopman. Het 
concert zal worden onderbroken met een kleine pauze waarin wij 
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ons weer, dankzij Eef en haar dames, gezellig met elkaar te goed 
kunnen doen aan de glühwein, warme chocolademelk en verdere 
kerstlekkernijen. Ter bestrijding van de kosten voor dit concert 
vragen wij een entree van €.10,- pp.(kinderen gratis). Ook op de 
bezoekers van dit concert zal een beroep worden gedaan om hun 
sonore stemgeluid te laten horen in samenzang met het koor. Het 
belooft een concert in warme kerstsfeer met elkaar te worden op 
zondag 15 december a.s., vanaf 14.15 uur. Wij hopen u dan te 
mogen begroeten. 
 
Namens het bestuur, 
Ferry L.J.Verbraak, voorzitter. 
 
 
 

 
 
 

Een muzikale ontmoeting 
Bovenkerk – Nes a/d Amstel 

 
De afspraak voor het geven van een concert door de 
Muziekvereniging Bovenkerk dateerde al weer van ongeveer een 
jaar geleden. Dat leek ver weg, maar dan was zondag de 27ste 
oktober toch daar. 
Met een ruim 40-man-en-vrouw-sterk orkest was de 
Muziekvereniging Bovenkerk te gast in onze Urbanus: voor deze 
middag verruilden ze hun vaste stek in de schaduw van de 
Bovenkerkse Urbanus voor de Nesser Urbanus. Na een flinke 
laatste repetitie voorafgaande aan het concert, om aan de  
(over-)akoestiek van het kerkgebouw te wennen, ging het concert 
om kwart over twee van start. Er was een programma 
samengesteld waarbij vrijwel alle facetten van de muziek die voor 
harmonie- en fanfareorkesten is geschreven of gearrangeerd aan 
bod kwamen. 
Geopend werd met een programmatisch muziekstuk “Of Castles 
and Legends” van Thomas Doss, gebaseerd op een Duitse 
legende. In “Divertimento” van Oliver Waespi waagde het orkest 
zich aan een stuk met een hoge moeilijkheidsgraad. Met dit werk 
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hoopt het ensemble zich volgend jaar opnieuw te kwalificeren. 
Sinds 2011 is het opgeklommen tot de 1ste divisie. Van een 
andere bekende componist in de Hafa-wereld, Bert Appermont, 
werden “The Awakening” en Noah’s Ark gespeeld. Ook in deze 
stukken werden de muzikaal verbeelde onderwerpen in 
verschillende instrumentcombinaties helder en overtuigend 
neergezet.  
Een Nederlandse componist die zeker niet op het programma 
mocht ontbreken is Johan de Meij. Deze alom geprezen componist 
won de Prijs Nederlandse Blaasmuziek. Van hem klonken het 
arrangement op het welbekende “Exodus”-thema en zijn eigen 
compositie “Klezmer Classics”. In deze op Joodse thema’s 
gebaseerde muziek konden de diverse formaties in het orkest en 
voornamelijk de klarinetten zich van hun beste kant laten horen. 
Met “Navigation Inn” van Phillip Spark werd dit concert 
afgesloten.  
Na dit werk, genoemd naar een populaire ontmoetingsplaats voor 
muzikanten, konden orkestleden en bezoekers nog gezellig 
napraten onder het drinken van een glas.  
De Muziekvereniging Bovenkerk kan terugzien op een zeer 
succesvol concert. De bezoekers van dit concert onderstreepten 
dit met een hartelijk en ovationeel applaus. Wie weet komen ze in 
een van de volgende seizoenen van onze concertserie terug.  
 
Daarvoor is het wel van belang dat wij ons gesteund weten door 
een grote groep van enthousiaste vaste bezoekers. Voor wie er 
was: neem bij een volgend concert familie, vrienden en kennissen 
mee voor een mooie muzikale middag. 
 
Joop Quint, muziekorganisatie Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Nes a/d Amstel 
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Rouwgroep 
 
 
Omgaan met verlies:  
 

‘Op reis door een land waar je de weg niet kent’.  
Verlies maakt deel uit van het leven, vroeg of laat krijgt iedereen te maken 
met de dood van vader, moeder, partner of kind. En wie met zo’n groot 
verlies te maken krijgt staat voor de taak daarmee verder te leven. Of je wilt 
of niet, je moet op weg in het land van het verlies, een land waar je de weg 
niet kent en waar alle oriëntatie-punten ontbreken. 
Van december 2013 tot en met mei 2014 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn/De Kwakel zes bijeenkomsten voor mensen die een dierbare 
verloren hebben.  
In deze bijeenkomsten zal het uitwisselen van ervaringen centraal staan: het 
gaat om de steun, die het geloof en mensen elkaar kunnen geven. 
De bijeenkomsten staan onder leiding van: Elly van Rooden, catechiste van 
de R.K. Parochie Emmaus en dominee Harold Oechies van de Protestantse 
gemeente.  
Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag op 
dinsdag 10 december a.s. om 14.00 uur in De Schutse, de Merodelaan 1 te 
Uithoorn.  
U kunt dan kennismaken en zien of het u zou kunnen helpen.  
Meer informatie en opgave bij Harold Oechies, tel 26 74 11 of bij Elly van 
Rooden, tel. 0252 – 517592 
 

 
 
Wij	  willen	  iedereen	  bedanken	  voor	  de	  warme	  belangstelling	  na	  het	  
overlijden	  van	  	  

KORS	  VAN	  RIJN	  
	  

De	  kaarten,	  bloemen	  en	  condoleances	  hebben	  ons	  goed	  gedaan.	  
	  
Familie	  van	  Rijn 
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Hééél véééél kerststallen 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben wij in Nes een levensgrote kerststal 
in de kerk, die ieder jaar weer veel kijkers trekt. 
Maar dit jaar maken we er iets heel bijzonders van: een tentoonstelling met 
zo’n 150 verschillende kerststallen !! Van flinke grote tot piepkleine; uit 
Nederland, uit andere Europese landen, maar ook varianten uit Afrika en 
Zuid-Amerika. Van steen, zoals onze eigen Urbanus-kerstgroep, maar ook 
van houtsnijwerk, van glas, gemaakt van maisbladeren etc. etc. 
Overal staat een korte uitleg bij, zodat u nòg beter gaat kijken. 
 
De tentoonstelling is geopend: 
op zaterdag en zondag, 21 / 22  en 28 / 29 december, van 13 – 16 uur 
en op 2e Kerstdag, 26 december, van 11 – 16 uur.  
Toegang is gratis. 
Warme chocola en glühwein en Wereldwinkel-artikelen zijn verkrijgbaar. 
Heeft u nog niet genoeg ervan: op zondag 22 kunt u ook bij boerderij 
Kerkzicht gaan kijken. 
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Kerststal Boerderij Kerkzicht 
Ook dit jaar organiseert Stichting Boerderij 
Kerkzicht met de bijdrage van de dorpsraad 
een echte levende Kerststal, op zondag 22 
december van 14.00 tot 16.30 uur.  
Josef en Maria en het kindje Jezus zitten 
temidden van de koeien, ezel, schapen in de 
warme stal, ook de koningen en de herders 
zijn aanwezig. 
Buiten is er een kampvuur waar broodjes 
gebakken worden, glühwijn en de warme 
chocolademelk met iets lekkers erbij is gratis 
te verkrijgen. (tevens producten van de 
boerderij te koop) 
De kameel komt na een lange reis ook weer bij de kerststal aan; dit 
enorme dier is een pracht om te zien. 
De kerstman gaat om 2 uur door het dorp met de bel !!! komt allen !!! 
Bezoek ook de kerststallen-tentoonstelling in de kerk ! 
Boerderij Kerzicht, Ringdijk b.p. 23, 1188 WC Nes a/d Amstel 
(Gaarne auto’s bij de kerk zetten). www.Boerderijkerkzicht.nl 
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Nesser Dames Vereniging 
 

maandag 16 december 2013 
 

Kerstdiner en loterij 
  
Het jaar is bijna voorbij en elk jaar gaan we dat afsluiten 
met een heel gezellige avond met een hapje en een drankje. 
  
Kom allen op Uw kerstbest en de avond kan niet meer stuk. 
We houden natuurlijk ook weer een leuke loterij. 
 
In deze donkere dagen 
Is er een groot licht. 
Kerstmis met duizenden kaarsjes  
Het is een mooi gezicht. 
Vrede op aarde 
Wensen wij elkaar 
En veel geluk en gezondheid 
In het nieuwe jaar… 

 
 

Aanvang 17.00 uur 
Kosten € 17,00 

Alleen voor leden 
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Parochievergadering 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
vacature Commissie zieken en bejaarden 
 
E. Timmermans         tel.:            0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
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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Voor jong en oud(er) 
 
Gezinsviering 1 december 
 

Op de eerste zondag van de Advent, dit is zondag 1 december om 10.00 
uur, wordt er weer een gezinsviering gehouden met als thema: “Op weg 
naar kerst?”.  
Pater Veltman en de leden van de werkgroep zijn er weer in geslaagd 
om een mooie viering voor te bereiden, met leuke liedjes en passende 
lezingen, derhalve belooft het weer een sprankelende viering te 
worden, waar we veel kinderen en hun ouders hopen te begroeten! 
 
Kerstknutselen 
 

Op donderdag 19 december om 15.30 uur willen wij weer met jullie gaan 
knutselen voor de kerst. Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van 
harte welkom. Geef je dan op bij Angela van Schaik (582992) of Marja 
den Haan (582165). 
 
Gezinsviering 2e kerstdag  
 

De  tradionele kerstgezinsviering is op   
2e kerstdag om 10.00 uur.  
We gaan dan luisteren naar het kerstverhaal en 
zingen samen de kerstliedjes. Na afloop is er in 
de kerk voor de ouders nog een kopje koffie en 
voor de kinderen limonade met wat lekkers erbij.  
Wij hopen dan ook dat er veel kinderen aanwezig 
zullen zijn.  

 

Namens de werkgroep, Marja den Haan 
 
Kerstkoffieochtend voor ouderen 
  

Op donderdag 19 december is er op de Pastorie van 10 tot 12 uur koffie 
drinken. Tijdens dit samenzijn is er een korte kerstdienst. 
Vindt u het leuk om daarbij aanwezig te zijn, geef dan een telefoontje vóór 
12 december naar de Pastorie, tel. 0297-582 232. 


