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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 pastorienesaandeamstel@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 10.00 uur 
Pastoraal team 
 
Pastor J.Woolderink C.S.Sp. tel. 06-12800342 
Diaken J.Huijgens tel. 079-3510759 / 06-17121982 
Diaken R.Mascini tel. 023-5291484 / 06-26795701,  

dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur. 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
 
Parochiebestuur 
 
Q. Lagerberg vice-voorzitter 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl 
 
vacature  secretaris 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
J.Fontijn algemeen lid 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
Parochievergadering 
 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
 vacature Commissie zieken en bejaarden 
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Van het parochiebestuur 
 
 
Al het lekkers dat Sint Maarten ons had 
gebracht was nog niet eens genuttigd of de 
volgende heiligman deed alweer van zich horen. 
Sinterklaas is in het land op het moment van het schrijven van 
dit stukje voor Urbanesklanken. En daarom zullen velen van ons 
zich, vooruitlopend op de Kerstdagen, de komende week eerst nog 
bezighouden met rijmen, dichten, pakken, plakken en het maken van 
surprises. En natuurlijk ook met het kopen van cadeaus, want zoals u 
weet heeft Sinterklaas dit jaar geen cadeaus meegenomen maar 
zakken met geld zodat hij de inkopen in ons land kan doen. Dat 
wordt dus nog een drukke tijd voor al die Pietermanknechten!!!  
 
Binnen de parochie zijn we, naast de Sinterklaasdrukte,  al wel volop 
bezig met (de invulling van) de Kerstdagen. Zowel het koor  
St. Cecilia als het gelegenheidskoor oefenen dat het een lieve lust is 
teneinde u met Kerst een mooie viering te kunnen presenteren. En 
datzelfde geldt voor onze pastors, diakens en vrijwilligers. Allen die 
hierbij betrokken zijn succes gewenst. 
 
Verheugd zijn wij u te kunnen meedelen dat er thans door Cock van 
Schaik twee nieuwe misdienaars worden opgeleid. Zij zullen hun 
opwachting maken op 1e Kerstdag. Wij heten Anne en Mayke alvast 
van harte welkom. 
 
Wellicht ten overvloede maken wij u attent op het Kerstconcert dat 
op zondag 16 december om 14.15 uur door het Aalsmeers 
mannenkoor “Con Amore” en het Mispagekoor ten gehore zal 
worden gebracht. Ik raad u aan op tijd te komen want het belooft een 
volle kerk te worden. 
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Op 20 december 2012 wordt van 10.00 tot 12.00 uur een 
Kerstkoffieochtend georganiseerd in de pastorie van onze kerk, 
speciaal bestemd voor de ouderen binnen onze parochie. U kunt zich 
voor deze ochtend opgeven bij Marino den Haan of bij Eef Baar vóór 
13 december aanstaande. Verdere informatie over deze ochtend vindt 
u elders in Urbanesklanken. 
 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een website voor onze 
parochie zowel door de diverse leden van de Vrienden van Urbanus 
als door John Fontijn en Agnes Blokker. Het bestuur wil u bedanken 
voor de vele uren van arbeid die het maken van een website met zich 
meebrengt. Het resultaat zal er zijn, dat zult u binnenkort zien. Indien 
er nog parochianen zijn die goede ideeën hebben voor informatie op 
deze website dan graag uw reactie. 

 
 
Helaas is er ook een minder 
goed bericht. In het dak van de 
pastorie is zwam geconstateerd 
bij een inspectie van de 
gebouwen. Het bestuur heeft 
inmiddels een offerte 
aangevraagd voor de 
verwijdering, maar dat zal een 
lieve duit gaan kosten. 
 
 
 

 
Het kerkbestuur wenst iedereen tenslotte een goede voorbereiding op 
de feestdagen, een mooi Kerstfeest en een prettige jaarwisseling.  
 
Tot de Urbanusklanken van 2013!!!! 
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PASTORALIA  door Pastor J.Woolderink 
 
De Bijbel is een oud maar toch ook weer steeds een nieuw boek. 
Ik geloof, dat ik niet teveel zeg, als God tijdens de 4 weken  van 
voorbereiding op Kerstmis, tijdens de Advent, in de lezingen naar 
voren getreden is als de God van het Verbond. 
Steeds weer probeert God om samen met mensen een Verbond te 
sluiten. Uiteindelijk komt het dan zover dat God een nieuw en 
altijddurend Verbond sluit. 
In heel de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van God samen met 
de mensen, heeft Jezus van Nazareth een bijzondere en unieke 
plaats. 
Met zijn geboorte die wij met Kerstmis vieren is God mens 
geworden. 
In Hem hebben mensen Gods nabijheid op zijn concreetst ervaren. 
Durfden de mensen God eeuwenlang aan te wijzen in hun 
lotgevallen, bij Jezus van Nazareth durven zij te belijden: 
 
 God is mens 
geworden! 
Hij is de nabijheid van 
God bij uitstek, God 
met ons. 
Hier is God. Dit is God. 
 
Jezus werd de 
definitieve openbaring 
van de onzichtbare 
God. 
In het evangelie van 
Lukas kunnen we 
lezen hoe Jezus 
geboren werd in Bethlehem in armoedige omstandigheden. 
Niets wees erop dat dit nu de lang verwachte Messias was. 
Breekbaar en klein als een kind wordt God mens. 
Zijn geboorte wordt in eerste instantie aangekondigd, niet aan de 
machtigen en rijken der aarde, maar aan eenvoudige herders.  
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De herders lieten zich raken door het woord dat de engel tot hen 
sprak. Zij gingen op weg naar Bethlehem en zij zagen de mens 
geworden God, een kind in doeken gewikkeld. 
Wanneer we Kerstmis vieren, vieren we de menswording van God. 
Die menswording van God gaat nog steeds door. 
Hij komt mensen nog steeds nader, midden in hun leven.  
 
Mensen proberen nog steeds voor Hem open te gaan. Zij laten Hem 
mens worden en worden daarin zelf meer mens. 
Kerstmis vieren is daarom niet alleen een herinnering aan de 
geboorte van Jezus van Nazareth en heel die romantische sfeer er 
omheen. Nee, het is vooral voor iedereen een uitnodiging en tevens 
een opdracht om Gods menswording een kans te geven, er ruimte 
voor te maken in ons eigen leven. 
In hoeverre is er in uw leven plaats voor God, in hoeverre kan Hij in 
u mens worden? 
Durft u evenals de herders te luisteren naar de Blijde Boodschap, 
het Evangelie? 
Krijgt het Evangelie in uw eigen leven handen en voeten? 
Durft u evenals de herders op weg te gaan naar Bethlehem? 
En daarna te getuigen van alles wat u gezien en gehoord hebt, 
zodat onze wereld steeds 'zaliger' wordt om in te leven? 
Dan wens ik u een ZALIG KERSTFEEST. 
 
Tijdens het nieuwe liturgische jaar wordt in de vieringen meestal het 
Evangelie van Lucas gebruikt. 
Daarom bij deze een korte inleiding bij het Evangelie van Lucas. 
Lucas laat in zijn verhalen Gods keuze voor het kleine en geringe, 
voor de armen en onderdrukten zien. 
Redding, vrede, vreugde dagen op uit een niet-verwachte hoek. 
Jezus van Nazareth is de Messias, maar dan wel een andere dan 
die had post gevat in hoofden en harten van velen uit die dagen. 
Niet een geweldige militaire held, niet een Messias die met de 
gangbare middelen van macht en geweld redding zou brengen, 
maar een dienaar. 
In die keuze van God klinkt Pasen al door: Hij die zijn leven gaf en 
gedood werd door de gevestigde machten, Hij is niet dood, nee, Hij 
leeft! 
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Franciscus en het kindje in de kribbe 
 
Vorig jaar kerstmis mocht ik voorgaan in de gezinsviering op kerstavond. Er 
was weer een mooie levende kerststal. Na het lezen van het 
kerstevangelie werd traditiegetrouw het kindje begeleid door engelen in 
het kribbe gelegd. Er was dit jaar geen echt baby’tje. Maar de pop was 
prachtig. 
In mijn preek sprak ik met Maria en Jozef, met herders en engelen die de 
wacht hielden. Plotseling zie ik uit een van mijn ooghoeken een dreumes, 
een peutertje uit een kerkbank glijden. Heel zachtjes liep ze naar voren, zo 
zachtjes dat niemand haar zou zien. Strak hield ze haar blik gericht op het 
kribbetje. Ze sloop langs het koortje, klom zachtjes de trappen op van het 
altaar en nam toen een spurt naar het stalletje. In één beweging graaide 
ze het kind weg uit de kribbe en holde met Jezus in haar amen, de mooiste 
pop van die avond, terug naar haar plaats in de kerk. Het kindje Jezus was 
te verleidelijk! 
Toen Maria en Jozef, de engelen en de herders, ja zelfs de schapen  en met 
hen heel de kerk bekomen waren van de schrik, was er een engel in de 
kerk, misschien wel moeder, die dreumes en Christuskind weer naar het 
stalletje brachten. Daar nodigde ik het meisje uit om in de stal de 
kraamzuster te zijn. Ze mocht Jezus weer in zijn bedje leggen en ze mocht 
blijven om heel goed op Hem te passen. 
Terugdenkend aan deze gebeurtenis herinner ik me een prachtige 
afbeelding van hoe Franciscus het Christuskindje in de kribbe legt. Op het 
schilderij zien we hoe Franciscus dat in de kerstnachtviering doet.  
 

Franciscus was 
diaken. En hij is dus 
bekleed met de 
dalmatiek. Hij moet 
net het 
kerstevangelie 
gelezen hebben. 
Naar wat hij 
gepreekt heeft 
kunnen we raden.  
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We weten dat Franciscus een grote promotor was van de kerststal en het 
kerstkind.  
In zijn tijd waren pausen machtige heren. Keizers en koningen maakten de 
wereld onveilig. De groten der aarde streefden naar steeds grotere macht 
en rijkdom.  Franciscus, zelf zoon van een rijke koopman, wist dat je je 
geluk uiteindelijk  niet vindt in je portemonnee, in een groot huis,  in een 
gevierd mens zijn. Een mens is niet de baas over het leven van anderen .  
Ook de pest waaide  als een besmettelijke kanker, een vliegende tering 
door steden en dorpen. Duizenden mensen stierven. Franciscus 
waarschuwde de mensen ervoor dat het toch niet zo mag zijn dat als  je 
gezond bent en als het je goed gaat in het leven je jezelf als een god gaat 
wanen, dat je dan gaat denken dat je je eigen leven in de hand hebt.  
Neen…een mens moet geen god willen zijn. 
Het is juist andersom…. God wil mens zijn. God komt omlaag uit Zijn hoge 
hemel. Hij gaat naar de mensen toe die het moeilijk hebben, die zich juist 
niet de baas weten over hun eigen leven. Dat is zo bij mensen die ziek zijn. 
Dat is zo bij mensen bij wie het mis gaat in het leven, in het huwelijk, in 
het gezin, op het werk. Franciscus dacht hierbij ongetwijfeld aan de brief 
van Paulus aan de Filipenzen. Daar schrijft Paulus het zo: “Hij die bestond 
in Goddelijke majesteit, heeft zich vernederd. Hij heeft de gestalte van een 
mens aangenomen…ja zelfs van een slaaf, van een misdadiger die aan het 
kruis geëxecuteerd wordt“ .  “Je kan van God veel zeggen” zei Franciscus, 
behalve dat Hij niet zou weten wat het is wat jij meemaakt als het in jouw 
leven fout gaat. “Hij weet wat het is om een mens te zijn die een kruis 
moet dragen”. 
Franciscus preekte in de kerstnacht ongetwijfeld deze boodschap: “Kijk 
niet op tegen de machtigen en de groten van deze aarde. Wees ook niet 
bang dat anderen de baas zullen zijn over jouw leven, of dat pech of een 
ziekte, een ongeluk jouw leven zal bepalen. Zet een beeldje van een 
vluchtelingenkind in je kamer, van Zijn moeder, van Zijn vader, van 
engelen en van herders, van schapen, van een os en een ezel. En weet: 
dáár is God. En bedenk …misschien is God wel juist bij jou, deze nacht! ” 
 

Ik wens u allemaal een zalig kerstfeest toe. 
Pastor Rob Mascini  
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Misintenties: zaterdag 1 december, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties: zondag 2 december, 10.00 uur 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Theo van den Bosch - jaarmis 
Dorus Schrama 
Henk en overleden familie De Dood 
Piet van Rijn 
Wim Wesselingh en overleden schoonzoon Ton 
Peet van Tol – jaarmis 
Matthieu van Tol 
Sjaak van Tol 
Petrus Vink 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Jan Markwat 
Joanna van Oostveen 
 
 

dit weekend is de 
“gekleurde collecte” 
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Misintenties, zaterdag 8 december, 19.00 uur 
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Pastoor Jan Verspeek 
Jan van der Laan - jaarmis 
Francien van der Laan 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 9 december, 10.00 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden 
familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Martin Groen 
Jan Markwat 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden ouders Blom-Aarsman 
Joanna van Oostveen 
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk 
Theo en Wil van den Hoek 
Lien Bouwman-Leurs 
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Zaterdag 15 december, geen viering ivm. concert 
Misintenties, zondag 16 december, 10.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Dave de Laat 
Henk en overleden familie De Dood 
Overleden ouders Mesman-van der Laan 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Adrianus Huyskes 
Toos Wesselingh – jaarmis 
Jan Markwat 
Paul Nieuwendijk 
Uit dankbaarheid 
 
 
 
 
Zaterdag 22 december: geen viering 
Misintenties, zondag 23 december, 10.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse 
Kees Fontijn 
Martin Groen 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Emerentia Leijen-van Tol 
Theo van den Bosch 
Uit dankbaarheid tgv. een 91e verjaardag 
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Misintenties, maandag 24 december, Kerstnacht, 21.00 uur 
Jan Andriessen // Jan Markwat // Herman Fontijn 
Familie Fronik-Hartsink // Ben en Brenda Overes 
Cees Stolwijk // Cees Overwater // Martin Groen 
Overleden fam.Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adrie 
Overleden ouders De Jong-van Mastwijk 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu // Sjaak van Tol 
Conny Wesselingh // Overleden ouders Schrama-Huijg 
Paul Nieuwendijk // Herman Fontijn // Kees Fontijn 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn // Nico de Jong 
Overleden ouders Van der Kroon-van der Lugt 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Raadschelders-Verheggen 
Co de Jong // Gerarda Dekker-van der Lugt 
 
 
 
 
Misintenties, dinsdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur 
Jan Pronk en overleden familie 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Martin Groen // Dorus Schrama // Adriana Overwater 
Theo van den Bosch // Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Edwin Houtkamp // Joanna van Oostveen 
Klaas Zwartendijk // Familie Van den Berg-Blom 
Marcel van Amsterdam // Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Toos Wesselingh en overleden familie 
Johannes den Blanken // Marita en Bertina den Blanken 
Overleden ouders Blom-Aarsman // Theo en Wil van den Hoek 
Overleden familie Erkelens-Lambalk // Petrus Vink 
Overleden familie Baas-van Leeuwen 
Ans Schouten-van Groeningen // Lien Bouwman-Leurs 
Henk en overleden familie De Dood 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
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Misintenties, woensdag 26 december, 2e Kerstdag, 10.00 uur 
Afra van Oostveen-Schuit 
Co de Jong 
Gerarda Dekker-van der Lugt 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 29 december, 19.00 uur 
Theo en Margo Nieuwendijk-Willemse 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 30 december, 10.00 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Joanna van Oostveen 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden ouders Compier-Blommesteijn 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Simon Zwartendijk 
Jan Andriessen 
Uit dankbaarheid 
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Overzicht activiteiten december 2012 
     

datum tijd wat wie/waar 
Za 1 dec 19.00 uur DOP viering Maurice Fontijn 
Zon 2 dec 10.00 uur Woco viering Diaken R. Mascini 
Za 8 dec 19.00 uur DOP viering Marino den Haan 
Zon 9 dec 10.00 uur Eucharistie Pastor C. Bartels 

 
Za 15 dec  GEEN VIERING I.V.M. CONCERT 
Zon 16 dec 10.00 uur Woco viering Mw E. van Rooden 
Zon 16 dec 14.15 uur Kerstconcert m.m.v. Aalsmeers    
Za 22 dec  GEEN VIERING 
Zon 23 dec 10.00 uur Woco viering Mw E.van Rooden 
Ma 24 dec 21.00 uur Eucharistie Pastor C. Veltman 

 
Din 25 dec 10.00 uur Eucharistie Pastor J. Woolderink 

en diaken J. Huijgens 
Wo 26 dec 10.00 uur DOP viering Marino den Haan 
Za 29 dec 19.00 uur DOP viering Casper Stevens 
Zon 30 dec 10.00 uur Eucharistie Pastor C. Bartels 
Ma 31 dec  GEEN VIERING 
Din 1 jan 11.00 uur Woco viering Mw E.van Rooden 
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muziek organist lector misdienaars 
samenzang N. Baas Jos den Haan  
St. Cecilia N. Baas Paul Goossens  
samenzang P.Overdijk   
samenzang P.Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab en Cock 

OP ZONDAG  
samenzang P.Overdijk Wies Hogeveen  

Mannenkoor "Con Amore" en het Mispagekoor  
 
St. Cecilia N. Baas Cilia Krak  
gelegenheidskoor P.Overdijk Marino den Haan Ab, Cock, 

Sjaak, Frans 
St. Cecilia N. Baas Casper Stevens Cock, Anne, 

Mayke 
samenzang P.Overdijk Riecardo d. Haan  
samenzang N. Baas   
St. Cecilia N. Baas Paul Goossens Ab en Cock 
 
St. Cecilia N. Baas Wies Hogeveen  
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Collectes december  
 

Op 1 en 2 december is de gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk.  
 

Van 2 tot 23 dec. is de Bisschoppelijke Adventsactie. De actie van 2012 is 
bedoeld om vrijwilligers in de katholieke kerk in ontwikkelingslanden te 
helpen hun missionaire en diaconale opdracht uit te voeren. 
 
Adventsactie: ”Project een hoopvolle toekomst voor vrouwen ”. 
 

In het uiterste noordoosten van India, ingeklemd tussen China en 
Myanmar, ligt de geïsoleerde provincie Arunachal Pradesh. Vergeleken 
met de rest van India is de economische en sociale ontwikkeling beperkt. 
De Indiase regering investeert nauwelijks in het afgelegen gebied en de 
mensen leiden er een moeizaam bestaan. 
 
Veel vrouwen zijn hier al op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt en hebben 
maar weinig opleiding gehad. Door de uitzichtloze omstandigheden in de 
regio, vluchten veel mannen in alcohol- en drugsmisbruik. De vrouwen 
fungeren in deze gemeenschappen dan ook als de hoekstenen van de 
gezinnen en de samenleving. Ze zorgen voor de opvoeding van de 
kinderen, het zaaien van de gewassen, het weven van textiel en 
produceren kleding,  ze zorgen voor het verwarmen van de huizen en 
verkopen hun producten op de lokale markt. 
 
De R.-K. kerk zet zich actief in om de lokale bevolking te ondersteunen.  
Zo wil zuster Rincy Kozhimala in 20 dorpen 30 vrouwen uit het bisdom 
Miao helpen zichzelf te ontwikkelen. Dat moet hun zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid bevorderen en het zal de ontwikkeling van de lokale 
gemeenschappen ten goede komen. Zo leren de vrouwen rekenen, lezen 
en schrijven, maar krijgen ze ook medische voorlichting, leren ze hoe ze 
een bedrijfje moeten opzetten, krijgen ze voorlichting over alcohol en drugs 
en leren ze via zelfhulpgroepen hoe ze voor zichzelf moeten opkomen. 
 
Uiteindelijk leren de vrouwen vol zelfvertrouwen een leidende positie in de   
samenleving te nemen. Ze leren voor zichzelf en hun gezin betere leef- 
omstandigheden te creëren en zij helpen straks op hun beurt weer andere  
vrouwen eenzelfde ontwikkeling door te maken. Dat geeft hen, hun 
gezinnen en hun dorpen nieuwe hoop en een nieuwe toekomst. 
 
U kunt uw bijdrage b.v.k.in een enveloppe met vermelding ‘’Adventsactie’’ 
deponeren in de grote kist achter in de kerk, u treft hier ook de folders aan.   
Voor verdere informatie kijkt u op de site:  www.adventsactie.nl. 
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Gulle gever 
 

In oktober heeft een anonieme gulle gever een ruim geldbedrag in de kist 
achter in de kerk gedeponeerd. Het is de penningmeester echter niet 
bekend waarvoor u als gever dit bedrag heeft bedoeld. Het zal fijn zijn als u 
een notitie in de kist wilt achterlaten waarop het bedrag, en het doel 
waarvoor de bijdrage is bestemd staan vermeld.  
 
Opbrengst collectes  
 

weekend  27 + 28 oktober 287,85 
2 nov. Allerzielen-avondwake 262,05 
weekend   3  +  4 november 321,90 
weekend  10 + 11 november 236,10 
weekend  17 + 18 november 211,60 
weekend  24 + 25 november 273,65 
 
Actie Kerkbalans 
 

De huidige stand van de actie bedraagt op 25 november  € 17.075,07 
We zijn op weg naar een goede opbrengst al is de weg daartoe onzeker. 
Helaas wordt het resultaat tot nu toe negatief beïnvloed doordat een aantal 
mensen vergeten zijn hun bijdrage voor 2012 over te boeken. Wij vragen u 
met klem dit alsnog te doen. Om onze parochie door deze moeilijke tijd te 
loodsen hebben wij naast Gods hulp uw financiële steun broodnodig. 
 

Alle goede gevers hartelijk dank en voor hen die nog van plan zijn om hun 
bijdrage over te maken‘’ Niet vergeten hoor‘’ want zonder u redden we het 
niet. 

 

 
Maria 

De wereld in vrede  alles ondersteboven  
zo jong als ik ben  wil ik dat geloven 

ik zie om me heen oorlog,  honger en pijn 
maar ik hoor in mijn hart  dat het anders zal zijn 

 

Zo kan het beginnen  daar geloof ik in 
het kind in mijn buik  wordt een nieuw begin 

die stem in mijn hart  als een vuur niet te blussen 
heel diep in mezelf  met niemand ertussen 

 
Het bovenstaande gedichtje van Gerrie Huiberts 

komt uit de Kerstuitgave van de Open Deur 2012 
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Jacobus Nicolaas Johannes de Jong 
– Co – 

is op 75 jarige leeftijd overleden. 
 

Verdrietig omdat zij hem nog niet kunnen missen hebben familie en 
vrienden op woensdag 31 oktober tijdens de plechtige uitvaartmis afscheid 
van hem genomen in onze Sint Urbanus en hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Uithoorn. Wij wensen Willy 
zijn vrouw  -die dit afscheid door een spoedopname in het ziekenhuis niet 
zelf kon bijwonen-  
de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
Moge Co nu thuis zijn in de eeuwige liefde van Onze Lieve Heer. 
 

 
 
 

†  Antoon van Schaik 
Op 14 september 1931 werd Antoon in Nes geboren. Na de oorlog 
ging hij naar het seminarie. Hij trad in bij de Paters van het 
H.Sacrament. In 1959 werd hij priester gewijd en op 29 juli werd 
Antoon in ons dorp ingehaald. Dat was een waar evenement: van de 
Rode Paal tot de kerk was alles versierd met geel-witte vlaggetjes.  
 
Na studies in Rome en Jeruzalem heeft hij 20 jaar les gegeven aan 
de Radboud universiteit in Nijmegen. In de weekenden was hij 
pastor in Afferde en Horssen. Er volgden nog een paar jaar als 
pastoor in Gouda. Totdat de ziekte van Huntington zich openbaarde 
en hij zijn functie niet meer goed kon uitoefenen. In 1997 ging hij 
terug naar het klooster in Nijmegen, waar hij in 2006 in het 
verzorgingshuis werd opgenomen. Op 15 november is hij overleden 
en begraven in het bijzijn van famiie en paters. 
Moge hij rusten in vrede. 
 
 



 20 

URBANESKLANKEN vanuit de 
STICHTING VRIENDEN VAN DE URBANUSKERK TE 

NES  AAN DE AMSTEL 
 

Het  concert op 28 oktober j.l. door het ensemble Passe-Partout met opera, 
operette en liederen was uitermate geslaagd. De prachtige stemmen van 
sopraan, mezzosopraan, tenor en bas/bariton, daarbij begeleid op de 
vleugel door de pianist, kwamen in de  qua temperatuur wat kille kerk warm 
over. Extra werd genoten van het virtuoze intermezzo door de pianist, die 
ons met Danzas Espagnoles extra verwarmde. Dat alle programma 
onderdelen vooraf even specifiek werden toegelicht kwam ook plezierig 
over. Voor het ensemble Passe-Partout en voor de aanwezigen , een goed 
geslaagd concert.. 
Jammer is nog steeds dat onze Stichting Vrienden relatief maar zo weinig 
aanmeldingen als Vriend of Hartsvriend heeft ontvangen.  
Onze Stichting Vrienden heeft als enige doelstelling het Kerkbestuur in 
goed overleg ter zijde te staan, om met de door ons rechtstreeks 
ontvangen gelden reparaties en onderhoud aan onze prachtige kerk, los 
van een fiat  door het Bisdom, direct mede te financieren. Alle door de 
Stichting ontvangen gelden van Vrienden, Hartsvrienden, Sponsors etc. 
worden enkel en alleen besteed aan het voor onze gemeenschap 
duurzaam in stand houden van onze unieke parochiekerk en 
rijksmonument aan de Amstel.  
Wij staan nu voor het feit dat, om dit te bewerkstelligen, er ingrijpend 
onderhoud moet plaatsvinden aan het interieur en exterieur van ons 
monument. Monumentenzorg subsidieert daarvan maar een klein deel, de 
rest zullen wij als gemeenschap met elkaar moeten opbrengen.  
Steun a.u.b. indirect het Kerkbestuur bij deze immense taak, door 
financieel direct de Stichting Vrienden te steunen. Word Vriend (met een 
jaarlijkse donatie) of Hartsvriend ( met een voor 5-jaren notarieel 
vastgelegde gift). 
Bijgesloten formulieren geven u daartoe de nodige informatie en daarbij is 
ook een aanmeldingsformulier voor Vriend of Hartsvriend van de Stichting 
Vrienden van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. 
 
U komt toch ook op Zondag 16 december a.s. , aanvang 14.15 uur , 
naar ons grote Kerstconcert van het Aalsmeers mannenkoor Con 
Amore en het gemengd kamerkoor Mispage met orgel en piano 
begeleiding?. Toegang €10,=, kinderen vrij entree. Gezien het uitgebreide 
prachtige programma wordt de tijdsduur van het concert ongeveer 2 uur.  



 21 

Dit onderbroken door een kleine pauze, waarbij u zich onder meer kunt 
laven aan warme glühwein en  hete chocolademelk, al of niet gelardeerd 
met slagroom !  
Kortom, het wordt met een vol bezette kerk een prachtig concert in echte 
kerstsfeer. 
 

Hebt u onze, kortgeleden prachtig door Agnes Blokker gebouwde en nu 
gestarte website www.vriendenurbanuskerknes.nl  al eens bezocht?  
 

Ferry L.J. Verbraak /vz 
0297-582882. / verbraak@xs4all.nl   
 
************************************** 
 
Kerstknutselen 
 
Op donderdag 13 december gaan wij 
weer knutselen voor de kerst. Dit gebeurt 
op de pastorie van 15.30 – 17.00 uur. 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom. Geef je 
dan op bij Angela van Schaik (0297-582992) of per email aan Marjolijn 
Thuis (dethuisies@gmail.com). 
 
Groetjes van de Werkgroep 
 

 
 

The Bridges     en 
 

geven een Kerstconcert 
 

Zaterdag 15 december om 19.30 uur 
St. Jans Geboorte  
Kwakelsepad 4 
1424 AZ de Kwakel 
 

De toegang is gratis, collecte bij de uitgang. 
Voor meer informatie: www.thebridges.nl en  
   www.koor-elckerlyc.nl
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Geef ons heden ons dagelijks brood 
 
Bruinbrood, mueslibrood, tijgerbrood, krentenbrood, 
meergranenbrood, sesambrood, witbrood……….. Brood is in onze 
samenleving nog steeds een basisvoedsel dat groei en gezondheid 
mogelijk maakt. Brood, het voedsel dat we nodig hebben om te 
overleven, is het symbool van wat waardevol en wezenlijk is in het 
samenleven; kiemkracht, groeikracht, inzet, samenwerking maar 
bóvenal liefdevolle zorg voor elkaar.  
 
“Deze winter is het mogelijk om met ons, de familie Wesselingh, 
mee te leven in Albanië. We bakken dan iedere maand 5000 broden 
voor de Albanese kinderen en ouderen die in de wintertijd zwaar 
onder de armoedegrens leven. Wie helpt de manden brood te 
vullen?  Wie durft het delen aan? Het breken van het Brood, het 
rondgaan van de wijn, is niet alleen een gebaar. Het kan hier en nu, 
deze winter, met ons. ” 
 

 
 
Dick Wesselingh deelt brood uit. 
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De familie Wesselingh (Dick, Helene en hun 3 kinderen) woont en 
werkt 9 jaar in Albanië.  
Dick Wesselingh is een geboren en getogen Nesser, en de zoon van 
wijlen Willem Wesselingh. Over het project in Albanië is eerder al bij 
de Nesser Dames Vereniging een hele avond verteld. Omroep MAX 
en diverse kranten hebben hier aandacht aan besteed. Ook krijgt de 
familie hulp van Rinus Verheggen en Bert van der Endt, die 
regelmatig naar de Wesselinghs in Albanië reizen. 
 

 
 
Ook u kunt helpen. Als wij allemaal van onze royale december-
maaltijden € 1 geven aan het Brood-project, dan bieden wij daarmee 
de mensen in Bushat in Noord-Albanië een stukje broodnodige hulp 
om de Albanese winter door te komen. Achter in de kerk staat een 
collectebus voor dit doel. 
Vindt u € 1 niet O.K.? MEER MAG!!!  
Of maak een bedrag over naar ING 94.34.818 tnv. de stichting Doe 
Iets Goeds in Alkmaar. 
Kijk ook eens op www.familiewesselingh.eu 
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Printers en kerstkaarten……          door Agnes Blokker 
 
Gelukkig hoeft u zich niet druk te maken over hoe de Urbanesklanken 
iedere maand tot stand komen. Na het verzamelen van de teksten en  
illustraties en het “knippen en plakken” op de computer komt het printwerk 
in beeld.  
Was het u opgevallen dat het november-nummer opeens veel scherper 
was afgedrukt dan de eerdere nummers? Door oplettendheid van John 
Fontijn hebben we uit de boedel van een failliete drukkerij 2 prachtige 
printers kunnen bemachtigen. En nog mooier: dankzij enkele spontane 
sponsors hebben deze printers de kerk geen cent gekost.  
En dat is voor degene die de boekjes mag uitprinten een waar genot: het 
werkt super, mooie resultaten met professionele printers.  
 
En dat brengt mij bij het volgende: 
Een van onze parochianen, 
Marianne de Bordes, maakt 
schitterende foto’s (kijk maar eens 
in de vergaderzaal van het 
dorpshuis!). Marianne bood 
spontaan een serie van haar 
winterfoto’s aan, om daar 
kerstkaarten van te maken. En 
het mooie: dit kunnen wij nu zelf op 
onze eigen printers! 
Vanaf het weekend van 1 en 2 
december zijn ze achter in de kerk 
te koop: een setje van 5 
verschillende, dubbele kaarten 
inclusief bijpassende enveloppen 
voor € 5 per set van 5. Met prachtige Nesser kleurenfoto’s, uiteraard 
allemaal met het centrum van het dorp, onze Urbanuskerk.  
Opbrengst is voor de restauratie en het onderhoud van onze kerk. 
     
En tenslotte: ook onze parochiegemeenschap gaat digitaal. We proberen 
zoveel mogelijk informatie via een eigen website aan te gaan bieden. Er 
wordt hard aan gewerkt, we zijn al een eind op weg, maar de website is 
nog niet klaar. U kunt natuurlijk wel al vast een kijkje nemen: 
www.urbanusparochienes.nl . Ook deze Urbanesklanken – mocht u het 
boekje kwijt raken – staan voortaan op onze eigen website. 
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Kort nieuws 
 
Wereldwinkel 
 
Lieve mensen, 
In het eerste weekend van oktober hebben 
we achter in de kerk gestaan met 
voedingsmiddelen geproduceerd in de derde 
wereld. De wereldwinkel en de missiegroep willen u hartelijk danken voor 
de fantastische verkoop: er is voor € 630 aan produkten verkocht. 
  
groet Angela 
 

 
 
Kerstkoffieochtend voor ouderen. 
  
Op donderdag 20 december is er op de Pastorie van 10 tot 12.00 uur koffie 
en een borrel. 
Vooraf is er een korte dienst. 
Heeft u zin: geef dan een telefoontje vóór 13 december aan 
Marino den Haan, telefoon  0297-582165. 
 

 
 
DVD’s aangeboden 
  
Heeft u ook zo genoten van de jubileumviering van diaken Rob Mascini op  
zondag 1 juli? 
Graag breng ik u onder de aandacht dat van deze viering een mooie dvd is 
gemaakt. U kunt deze bestellen voor de prijs van 12,50 euro. 
  
U kunt ook nog een andere dvd bestellen, namelijk die van de 
eucharistieviering van Ruud Goedknegt op zondag 26 augustus. 
Het was een hele bijzondere viering met de muziek uit de Kroningsmesse 
van Mozart. Ook deze dvd kunt u bestellen voor de prijs van 12,50 euro. 
  
Mocht u interesse hebben, kunt u deze via de mail mm.riecardo@hetnet.nl 
bestellen of als u niet over internet beschikt onder telefoon 0297 -582165. 
Bij voorbaat dank en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 
Marino den Haan 
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Nesser Dames Vereniging 
 
maandag 17 december 

 

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. 
Ook dit jaar willen we weer stil staan bij het feit dat het “goede” toch 
uit onszelf moet komen. De een kan dat makkelijker dan de ander 
maar vooral SAMEN kunnen we er toch IETS van maken. 
Laten we ons heerlijk verwennen maar denk ook aan degene die 
naast je zit en juist, degene die aan die ándere tafel zit. 
  
Kom allen op Uw kerstbest en de avond kan niet meer stuk. 
We houden natuurlijk ook weer een leuke loterij 
  

Aanvang 16.30 uur 
Kosten € 15.00 

Alleen voor leden 
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E. Timmermans        tel.:             0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fgwesselingh@kpnmail.nl 
Uitvaartverzorging Rob v d Velde, 0297-583448 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 Rabobank 30.23.18.615 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
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