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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 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@telfort.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 Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 0297-582314 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Amsteldijk-zuid 132/A tel.: 0297-582249 
1189 VK Nes a/d Amstel Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
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Beste medeparochianen, 
 
      envoudigweg doén en tegelijkertijd toch echt niet 
vanzelfsprekend… Het bleek de afgelopen maand maar weer 
eens bij ons de parochiepraktijk te zijn in en om onze geliefde 
St.Urbanuskerk. Ditmaal stond dienstbaarheid en ‘er zijn voor 
elkaar’ vele malen centraal tijdens meerdere bijeenkomsten. 
Bewust en onbewust. En steeds weer vanuit een goed hart en 
met de beste intenties. Zoals dienstbaar staan naar u 
medemens ook regelmatig centraal staat tijdens de vieringen 
waarin we horen en lezen hoe onze Lieve Heer  dit ook deed 
en daarin door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag 
als voorbeeld voor anderen diende.  
 
 
Zo was er een tweetal medeparochianen die graag ook de 
overledenen op kerkhof ‘Vreedenhof’ wilden gedenken die niet 
altijd bezoek of aandacht krijgen. Hoe mooi gedacht! En welk 
moment is daar nu beter 
voor geschikt dan 
Allerzielen op 02 
november? Het plan 
werd opgevat om bij elk 
grafmonument een lichtje 
te plaatsen ter 
nagedachtenis aan de 
overledene die aldaar 
begraven ligt. Dat 
betekende wel bijna 300 
lichtjes… Via een oproep 
onder de parochianen werd verzocht om glazen potjes voor de 
waxinelichtjes in te leveren, zodat deze daarmee ook nog eens 
duurzaam werden ingezet. Dat hebben we geweten… Hele 
tassen vol zijn ontvangen. Gevuld met zand werden deze 
alvast klaar gezet bij de vele graven. Maar zoveel lichtjes 
aansteken in een korte tijd is best een uitdaging. De oplossing 
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werd gevonden door bij de buren aan te kloppen: de Nesser-
scouting! Bij de leiding en de jonge welpen werd het  verzoek 
neergelegd of zij bereid waren om hierbij te assisteren. Daar 
werd gelijk enthousiast op gereageerd: Helpen is toch immers 
hun motto! Samen met de vele jongeren zijn toen tijdens de 
processie op het kerkhof de lichtjes aangestoken. Wat een 
dierbare momenten leverde dat op! Vele namen waren 

opgegeven welke 
vervolgens werden 
afgelezen in een 
schitterend verlicht en 
warm decor, de 
saamhorigheid was 
tastbaar. Aansluitend was 
de Allerzielen viering in de 
kerk, gedragen door Elly en 
Maurice, waar nog eens 

bijna 100 belangstellenden aanwezig waren. Al met al een 
gedenkwaardige bijeenkomst waarin verbinding en 
dienstbaarheid tastbaar en zichtbaar waren. Een van de jonge 
welpen voelde zich zo extra verbonden met zijn overleden oma 
en had een kaarsje aangestoken op haar graf. Toen hij aan 
een medewelp vroeg of hij niet vergeten was ook een kaarsje 
bij zijn oma aan te steken, antwoordde deze scout vertwijfeld: 
…maar oma zit thuis... Een lach en een traan, absoluut voor 
herhaling vatbaar. Voor een impressie van deze bijeenkomst 
kunt u ook kijken op onze website www.urbanusparochienes.nl 
 
Dienstbaar zijn, hoe mooi is het en hoe breed wordt dit 
toegepast binnen onze vitale gemeenschap. Het is ook 
dagelijkse, technische praktijk. Zo was het nodig om de 
hemelwaterafvoeren te vervangen bij de Mariakapel en 
koorzolder. Een kleine aanzet werd gegeven en 2 dagen later 
waren er 5 nieuwe goten afgehangen. Het scheelt de parochie 
zo aardig in de financiën nu de aannemer dit niet hoeft uit te 
voeren. Datzelfde geldt ook voor de schoeiing achter de muur 
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van de oude kerk welke binnenkort m.b.v. vrijwilligers wordt 
vernieuwd. Aanpakken? Geen probleem, we doen het graag! 

Als iemand zijn sporen heeft verdiend 
in dienstbaarheid, is dat pastoor en 
missionaris Henk Helsloot. Het is 
natuurlijk corebusiness voor een 
pastoor, dienstbaar zijn als herder 
naar zijn schapen. Duidelijk is dat hij 
deze opdracht ruimschoots heeft 
ingevuld en volbracht. Ooit is “Padre 
Henrique”, zoals hij werd genoemd, 
zijn levenstaak begonnen bij ons hier 
in de St.Urbanusparochie, waar hij 

zich veelvuldig richtte op de jongeren uit de polder door deze 
te verenigen bij de door hem nieuw opgerichte katholieke 
kleuterschool in Nes. Al snel sloeg hij zijn vleugels uit richting 
Brazilië, geroepen om daar de grote armoede te bestrijden en 
een thuis te creëren voor de jongeren in nood. Het resultaat 
was en is overweldigend! Bekijkt u de site van de stichting 
‘Handreiking over Oceanen’ eens om een indruk hiervan te 
krijgen: www.handreikingoveroceanen.nl  
 
Op 09 september is Pastoor Henk ons ontvallen. Ter 
nagedachtenis is er op 11nov jl. tijdens de Eucharistieviering 
uitgebreid stil gestaan wat hij voor velen heeft betekend. Deze 
viering stond eerst gepland in Bovenkerk, maar dit was door 
de rampzalige brand in de eigen kerk niet meer mogelijk. Als 
parochie stonden we, na 
een verzoek van hun 
kant, graag voor hen 
klaar. Daarbij waren 307 
mensen aanwezig, jong 
en oud. Een viering die 
diepe indruk maakte op 
de aanwezigen, mede 
door de bezielende 



	
6 

woorden van pastoor Adolfs die pastoor Henk goed heeft 
gekend. Na afloop bleef het nog lang druk in de kerk, mede 
door de uitmuntende verzorging door onze vrijwilligers. 
Dienstbaarheid met en voor elkaar, hoe gewoon en toch zo 
bijzonder.  
 
Dienstbaarheid stond ook centraal in de viering van 18 
november jl. Van tevoren zijn de 4 PCI’s (Parochiële Caritas 
Instellingen) uit de Regio en daaraan toegevoegd een 
vertegenwoordiger van onze parochie, samengekomen. 
Uiteindelijk is deze viering samengesteld welke vervolgens ook 
in alle 5 kerken van ons Regionale samenwerkingsverband is 
gehouden. Een mooie en warme traditie welke we voortaan 
ieder jaar ook bij ons in de parochie willen gaan houden.  
 
Een andere traditie waarvoor we even iets verder moeten 
terugkijken in de tijd, maar die we als parochieteam wel heel 
belangrijk vinden, is de Vrijwilligersavond. Deze werd 
gehouden op 23 november jl., waarbij we onze grote 
dankbaarheid aan onze vrijwilligers voor het vele werk in en 
om de kerk en voor de parochie konden uitspreken én laten 
ervaren. Het was een zeer gezellig en smaakvol samenzijn op 
de pastorie waarmee de onderlinge saamhorigheid maar weer 
eens werd bevestigd. Nogmaals onze dank aan u allen!!!  
 
Over traditie gesproken: 
De stichting Vrienden van 
de Urbanuskerk staat 
reeds in de startblokken, 
want in het weekend van 
15 & 16 december a.s. 
wordt weer het event 
‘Kerst aan de Amstel’ 
gehouden! Doel van dit 
jaar is de benodigde 
financiën bijeen te 
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brengen om groot-onderhoud aan de glas-in-
lood- en Sacramenten ramen van het 
priesterkoor te kunnen plegen. En dat zijn er 
veel… Jong en oud kunnen wederom genieten 
van dit spektakel in Anton Pieck-stijl, waarbij er 

dit jaar een flink aantal nieuwe activiteiten 
staan gepland, voor jong én oud. We hopen 
dat u er al ruimte in uw agenda voor hebt 
vrijgemaakt, u wilt dit niet missen! En zorgt 
u er alstublieft voor dat u met een bijna lege 
maag arriveert, want er staan vele culinaire 
hoogstandjes op u te wachten… Van de 
bekende volle, oer-Hollandse snert tot een 
afvaardiging van de luxe-golfclub-chef uit 

Lage 
Vuursche, mét geheim recept. 
Een sterren chef in spe…! 
Vermaak, vertier, lekker 
vreetwerk zullen we maar 
zeggen J Dat is voor de 
zaterdag. Voor de zondag is dit 
jaar eveneens een geheel 
nieuw programma in elkaar 

gezet. Verhaal en muziek, geïnspireerd door de Kerst, komen 
samen in een sfeervol versierde kerk. Op beide dagen zal er 
eveneens een tentoonstelling worden 
gehouden waarin de meest fraaie 
textielen uit ons parochiële bezit 
worden getoond. Met bijbehorende 
informatie hoe en door wie deze 
werden gemaakt en in het vroegere 
rijke Roomse leven werden gebruikt. 
Na afloop uiteraard alle tijd voor een 
gezellig samenzijn waarbij warme 
glühwein en chocolademelk niet zullen 
ontbreken. U komt toch ook genieten!!! 
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We kijken ook uit naar de steeds bijzondere vieringen die 
daarna gaan plaatsvinden: Kerstnacht, 
1e en 2e Kerstdag. Kerst 
is een tijd waarin licht en 
liefde centraal 
staan, ooit verwelkomt 
en zichtbaar 
gemaakt door de 
geboorte van een 
kind, onze Lieve Heer. 
Het maakt ons steeds weer 
duidelijk hoezeer we deze naastenliefde als 
mensheid nodig hebben, zeker in de huidige tijd vol van 
onrust, onverdraagzaamheid en geweld. Jezus die zich 
dienstbaar opstelde en als voorbeeld leefde voor ons mensen. 
Laten we hier samen opnieuw bij stilstaan. 
Dit jaar zal pastoor en oud-Nesser Jan de Jong wederom naar 
Nederland afreizen om voor te kunnen gaan bij de 
verschillende vieringen, waarin het Gelegenheidskoor en het 
St. Ceciliakoor voor de muzikale begeleiding gaan zorgen. 
Altijd zeer sfeervol en inspirerend. Viert en gedenkt u met ons 
mee?!!!! 
 
Dienstbaarheid, het staat hoog in het vaandel binnen onze 
vitale St.Urbanus-parochiegemeenschap. Een mooie traditie 
die de mensen bewust of onbewust steeds opnieuw in de 
praktijk brengen. Saamhorigheid, dankbaarheid en zichtbare 
resultaten zijn het loon. Dank u allen voor dit bijzondere en 
mooie jaar! We wensen u en uw dierbaren een mooi en 
sfeervol Kerstfeest toe, met alle goeds in gezondheid en vrede 
voor het nieuwe jaar. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van januari 2019, 
 
Met Hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, zaterdag 1 december, 19.00 uur 
 
Johanna Smit-Touw 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Ria van Braak-van Rijn 
Kees Fontijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 

 
 
 
Misintenties, zondag 2 december, 09.30 uur 
Johanna Smit-Touw 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Piet van Rijn 
Jo Markwat-van Tol – jaarmis 
Jan Markwat 
Joanna van Oostveen 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 8 december, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 

 
 
 
Misintenties, zondag 9 december, 10.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
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Wies Hogeveen-Janmaat 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Lien Bouwman-Leurs 
Theo van den Bosch 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
 afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 15 december 
Geen viering ivm. evenement “Kerst aan de Amstel” 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 16 december, 09.30 uur 
Johanna Smit-Touw 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Eef den Blanken-Koppers 
Toos Wesselingh – jaarmis 
Kees Fontijn 
Voor vrede in de wereld 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 22 december, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Jan Andriessen 
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Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
 ontwikkelingslanden 
 
 
 

Misintenties, zondag 23 december, 09.30 uur 
Johanna Smit-Touw 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Dave de Laat 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
 ontwikkelingslanden 
 
 
 

Misintenties, maandag 24 december, Kerstnacht, 20.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Rick van Zwieten 
Herman Fontijn 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Patrick Fronik 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Ben en Brenda Overes 
Marcel van Amsterdam 
Cees Stolwijk 
Martin Groen 
Kors van Rijn 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Herman Baas en overleden familie 
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Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
Nico de Jong 
Kees Fontijn 
Overleden familie Verheggen-Raadschelders 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, dinsdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Ans Schouten-van Groeningen 
Theo Zeinstra 
Klaas Zwartendijk 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Gerardus Overwater 
Martin Groen 
Overleden familie Schrama-Kooijman 
Overleden familie Van Rijn-van Schaik 
Edwin Houtkamp 
Eef den Blanken-Koppers 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie 
Lien Bouwman-Leurs 
Theo van den Bosch 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Martien den Blanken 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Joanna van Oostveen 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
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Misintenties, woensdag 26 december, 2e Kerstdag, 10.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Afra van Oostveen-Schuijt 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 29 december, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 

Misintenties, zondag 30 december, 09.30 uur 
Johanna Smit-Touw 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Marcel van Amsterdam 
Herman Baas en overleden familie 
Lisa Baas 
Joanna van Oostveen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 
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Activiteitenoverzicht december 2018 
 

datum: tijd:  soort viering: voorganger:  
za.  1 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly v  Rooden 
zo. 2 dec. 09:30 u Woord- en Communie Viering 1e 

Zondag vd Advent 
Elly v Rooden 

do. 6 dec. 15:30 u Kinderclub: Sint Nicolaas  
za.  8 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.  9 dec. 09:30 u Eucharistie Viering 2e Zondag vd 

Advent 
 

za. 15 dec.  geen dienst ivm Evenement: "KERST aan de 
AMSTEL". St.Urbanus en omgeving in Kerstsferen. 
Zie de website en deze Urbanesklanken voor details. 

zo. 16 dec. 09:30 u Eucharistie Viering 3e Zondag vd 
Advent 

 

zo. 16 dec. 14:00 u Evenement: "KERST aan de AMSTEL 
KERSTCONCERT" Zie de website en deze 
Urbanesklanken voor details. 

wo 19 dec. 09.00 u Kerkwerk 
do. 20 dec. 10:00 u traditionele kerst-samenkomen voor onze ouderen. 

O.l.v. Marino den Haan 
do. 20 dec. 15:30 u Kinderclub: kerstknutselen  
za.  22 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.  23 dec. 09:30 u Woord- en Communie Viering 4e 

Zondag vd Advent 
Elly v Rooden 

ma. 24 dec. 20:00 u Nachtmis Eucharistie Viering Pater Jan de 
Jong 

di.   25 dec. 10:00 u 1e Kerstdag Eucharistie Viering Pater Jan de 
Jong 

wo. 26 dec. 10:00 u 2e Kerstdag Kinder/Gezinsviering 
 

Elly v Rooden 

za. 29 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den 
Haan 

zo. 30 dec.  09:30 u Woord- en Communieviering Elly v Rooden 
di. 1 jan. 11:00 u Eucharistie Viering in de Burght te 

Uithoorn 
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zang: organist: lector: misdienaar: koster: 
samenzang Peter Overdijk   John 
St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab Huub 

     
samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  Theo 
St. Cecilia 
 

Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

 
 
 

    

St. Cecilia Ria Kempers John/Maurice 
Fontijn 

Ab, Cock Huub 

 
 
 

    

     
 
 

    

     
samenzang Peter Overdijk   John 
St. Cecilia 
 

Peter Overdijk John Fontijn Ab Huub 

Gelegenheids
koor 

Peter Overdijk Paul Goossens 
ovb 

Alle 
misdienaars 

 

St. Cecilia 
 

Peter Overdijk Maurice Fontijn Ab, Cock Huub 

kinderen Peter Overdijk Kinderen Anne, 
Maayke 

 

samenzang 
 

Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St. Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock Huub 
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Activiteiten in de regio 
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Collectes 
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal in de 
feestelijke decembermaand plaatsvinden in het weekend van 1 
en 2 december. De collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie 
vindt plaats in het weekend van 15 en 16 december  
 
Opbrengst Collectes 
weekend  27 + 28 oktober 358,90 
Allerzielen        2 november 284,15 
weekend   3 +  4 november  311,55 
zondag            11 november  756,15 
Handreiking over Oceanen, Pater Helsloot collecte 200,00 
weekend 17 + 18 november  327,85 
Bisschoppelijke Jongerencollecte 57,85 

 
Actie kerkbalans 2018 
Het streefbedrag is, net als vorig jaar, € 22.500.  Op 19 november is 
daarvan €  18.952,40 binnen. We hebben dus nog €  3.547,60 te 
gaan om het benodigde bedrag te halen. Mag ik u vragen eens na te 
zien of u uw bijdrage voor dit jaar al heeft voldaan ?     
 

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan 
zijn om hun bijdrage te voldoen:  
 

‘’ Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten ’’. 
 

Wellicht kunt u, nu het economisch weer wat beter gaat, eens 
overwegen uw jaarlijkse bijdrage wat te verhogen waardoor, met uw 
hulp, de financiële druk op onze parochie wat kan afnemen. 
 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om gedurende 
vijf jaar -via een schenkingsakte- 	 een vast bedrag te schenken.  
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting,  een flink 
gedeelte van uw schenking terug.  Dit kan zelfs zonder tussenkomst 
van een notaris geregeld worden.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:  
John Fontijn en Joop Sibum.   

 

De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken. 
Namens het parochieteam, Joop Sibum 

 Penningmeester 
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In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, 
is na een kortstondig ziekbed vredig van ons heengegaan 

onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 
 

Johanna Gijsberta Smit – Touw 
~ Jo ~ 

echtgenote van Kees Smit † 
 

* Nes a/d Amstel, 25 mei 1928 † Amstelveen, 17 november 2018 
 

Op maandag 26 november  hebben  wij in  de uitvaartdienst in onze 
Sint Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof  ” Vreedenhof ”.  
Moge zij, nu samen met Kees haar man, voortleven in de eeuwige 
rust en liefde van God haar Schepper.  
 

Wij wensen haar zoons, schoondochters, kleinkinderen, de gehele 
familie en allen die haar dierbaar waren veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.  
 

 
Adventsactie periode 1 t/m 23 december   
Advent, de circa vier weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode 
van verwachting, uitzien naar een nieuw begin, naar God die mens 
wordt Het is een periode van hoop. Juist in deze tijd wil de Adventsactie 
een vuist maken en deze hoop ook doorgeven aan de kwetsbare 
vrouwen in het project in Burkina Faso 
 
Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn 
ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, 
ze leven in een cyclus van armoede, (seksueel) geweld en uitbuiting. 
De zusters van de congregatie OLV van Liefde van de Goede Herder 
bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande 
moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een 
kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen 
en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een 
opleiding.  
 
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl 
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U kunt bijdragen via de collecte in de kerk in het weekend van 15 en 16 
december, of door uw bijdrage contant in de grote kist achter in de kerk 
te doen,  ook kunt u uw bijdrage overmaken naar:   
 
NL89 INGB 0653 1000 00  t.n.v van de Adventsactie, Den Haag 
 
Ook uw (kleine) bijdrage maakt voor de vrouwen in Burkina Faso het 
grote verschil. 
 
UITNODIGING ROUWGROEP 
Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn-De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het afgelopen 
jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, 
ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. 
 
U bent van harte welkom op de informatiemiddag op:  woensdag 12 
december om 14.00 uur in De Schutse. 
 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: 
Elly v.Rooden, tel.: 0252 - 51 75 92, email: pmmvanrooden@hetnet.nl 
of 
Joep Dubbink, tel.: 0297 - 26 82 12, email: j.dubbink@pkn-uithoorn.nl   
 
Uitgebreide informatie kunt u terugvinden in de Urbanesklanken van 
oktober. 
 
MISINTENTIES  KERST 
Als u op één van de Kerstdagen of tijdens de Kerstnachtmis een 
misintentie wilt laten lezen, geeft u dit dan a.u.b. aan ons door 
vóór 19 december.   
Het mailadres is:    secretariaatpastorie@telfort.nl 
Wilt u misintenties in de Urbanesklanken vermeld hebben? Stuur 
deze dan altijd uiterlijk de 20e van de maand op, voor vermelding 
in de Klanken van de volgende maand. 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 

 
 

Kerst aan de Amstel 
U komt toch zeker ook naar Kerst aan de Amstel op 15/16 december? 
Zie voor informatie de in deze Urbanesklanken bijgevoegde flyer en onze 
website. We zoeken nog leuke en mooie cadeaus voor het rad van 
avontuur, bij voorkeur in kerstsfeer. Suggesties: een eigen overheerlijk 
baksel, een leuke kerstdecoratie of iets moois wat u nog in de kast heeft 
staan. U kunt uw prijs inleveren op de pastorie. 
 

Grote bijdrage onderhoud koorzolder 
Zoals u waarschijnlijk gezien heeft zijn de onderhoudswerkzaamheden  
aan de koorzolder afgerond. We zijn blij dat wij dit jaar hiervoor een 
bijdrage van ruim 27.000 euro ter beschikking hebben kunnen stellen. 
De onderliggende Mariakapel wordt nu aangepakt. Natuurlijk kan het 
parochieteam ook hiervoor weer op een financiële bijdrage van ons 
rekenen.  
 

Spaardoel: glas-in-lood priesterkoor 
Er zijn in het priesterkoor, achter het altaar, in 
totaal 4 paren prachtige glas-in-lood “Heiligen-
ramen” met daarboven 4 ronde “Sacraments-
ramen”. Om deze te kunnen behouden is groot 
onderhoud nodig. Waarschijnlijk is voor dit project 
zeer veel geld nodig. We beginnen nu met het 
opbouwen van een spaarpot zodat we uiteindelijk 
bij aanvang van dit project ruimhartig kunnen 
bijdragen. 

 

Word donateur van onze stichting 
Wilt u ook dat onze Urbanuskerk duurzaam in stand gehouden wordt? U 
kunt meehelpen door donateur te worden van onze stichting. Zie onze 
website voor informatie of regel het tijdens Kerst aan de Amstel! 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00	  

	



	
21 

 
 
Terugblik Allerzielen in het Licht 
 
Op vrijdag 2 november vierden wij in onze Sint Urbanus parochie 
voor de eerste keer: ‘Allerzielen in het Licht’. Om 18.30 uur liepen 
we met een grote groep parochianen  in stille processie naar ons 
sfeervol verlichte kerkhof  ‘Vreedenhof’. Hier werden na een kort 
gebedsmoment de namen genoemd van alle ‘mensen van voorbij’, 
die op de gebedsintentielijst vermeld stonden; tegelijkertijd ontstaken 
de jongeren van de scouting op alle graven een gedachtenislichtje.  
 
Aansluitend om 19.00 uur was de Allerzielenviering, waarin de 
herdenkingskruisjes uitgereikt werden, aan de nabestaanden van de 
overledenen van het afgelopen jaar. 
 
Zowel op het kerkhof als in de kerk mochten we ons verheugen dat 
we dit jaar met velen waren samen gekomen, om onze dierbaren, die 
ons het afgelopen jaar en de voorgaande jaren ontvallen zijn te 
gedenken. 
 
Heel veel dank aan eenieder die hier actief aan heeft  bijgedragen en 
iedereen die er biddend, zingend en vierend bij aanwezig was. 
Wij hopen dat het voor alle achterblijvers wat troost en bemoediging 
heeft gebracht. 
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Als we luisteren naar de engelen 
 

Als we luisteren naar de engelen 
naar het koor van liefde en vree 

hun zang met geluk verstrengelen 
zingt ons hart vanzelf mee. 

 
Zingen we ook van liefde en geluk 

in die wonderlijke stille nacht 
waarin ons gevrijwaard van druk 

door een Kind, vrede werd gebracht. 
 

Die vrede geldt nog voor alle nachten 
en voor iedere dag hier op aard 

niemand hoeft op die nacht te wachten 
Gods belofte blijft eeuwig bewaard. 
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KOM JE OOK NAAR DE KINDERCLUB? 
Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes  
zijn van harte welkom! 
 
Thema: Sint Nicolaas, wie weet heeft de goed heiligman wel 
cadeautjes aangebracht? 
Wanneer: donderdag 6 december van 15.30 – 16.30 uur   
Waar: in de pastorie naast de kerk  
 
Thema: Kerstknutselen, we gaan weer iets gezelligs maken voor de 
kerstdagen! 
Wanneer: donderdag 20 december van 15.30 – 16.30 uur 
Waar: in de pastorie naast de kerk  
 
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december is om 10.00 uur de 
sfeervolle gezinsviering, ook daarbij zijn groot en klein van harte 
uitgenodigd.  
 
Zalig Kerstmis! Vrede en alle Goeds in het Nieuwe Jaar gewenst 
door het Kinderclub Team.   
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De Heilige Communie thuis 
 
Bent u een parochiaan die graag vanwege Kerstmis thuis de  
H. Communie wenst te ontvangen, omdat u aan huis gebonden bent 
en dus niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te komen. Dan 
kunt u zich hiervoor bij het parochie secretariaat of bij 
ondergetekende aanmelden, 
indien mogelijk bij voorkeur vóór woensdag 19 december. Wij 
nemen met u dan contact op, om af te spreken wanneer u  uw 
Kerstcommunie daadwerkelijk kunt ontvangen. 
 
Telefoon secretariaat:        0297 – 582232 of 
telefoon Elly van Rooden: 0252 – 517592 
 

	
Een	keertje….?!	
	
“Wil	jij	een	keer	kijken	hoe	die	stencilmachine	werkt?	Niemand	mocht	er	
van	de	pastoor	ooit	aan	komen!	We	zoeken	iemand	die	dat	apparaat	aan	
de	praat	krijgt.	Misschien	kan	jij	een	keertje	de	Urbanesklanken	maken?”		
	
Die	vraag	kreeg	ik	zo’n	10	jaar	geleden,	kort	nadat	pastoor	Jan	Verspeek	in	
november	2008	was	overleden.	En	tja,	hoe	gaat	dat…….	Dat	“een	keertje”	
is	nu	inmiddels	10	jaar	geworden.	
In	die	tijd	heb	ik	geprobeerd	die	stencilmachine	-	en	inmiddels	een	grote,	
professionele	printer	–	een	flink	deel	van	het	werk	te	laten	doen.	Nadat	je	
thuis	het	blad	op	de	computer	in	elkaar	hebt	gezet,	hoef	je	nu	alleen	maar	
via	de	computer	de	printer	de	opdracht	te	geven,	papier	in	de	juiste	laden	
te	doen,	en	dan	kan	je	rustig	tussendoor	een	kop	koffie	halen.	
	

Betekent	dat,	dat	er	niets	meer	te	veranderen	valt?	Nou	nee,	dat	mag	
altijd.	Suggesties,	ideeën	van	uw	kant,	ook	voorbeelden	van	hoe	het	blad	
in	andere	parochies	er	uit	ziet:	altijd	welkom.	Wat	is	handig,	wat	kan	
duidelijker?	Ik	hoor	het	graag.	
En	mocht	iemand	van	u	zich	geroepen	voelen	om	deze	taak	van	mij	over	te	
nemen?	Ik	zal	u	graag	inwerken!	
Agnes	Blokker		
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Van	de	Bestuurstafel	

Parochiebladen	dec.2018	
Beste	parochianen	en	belangstellenden		
van	Aalsmeer,	De	Kwakel,	Kudelstaart,	Nes	aan	de	Amstel	en	Uithoorn,	
Hoewel….	
Uiteraard	is	dit	nieuws	van	de	bestuurstafel	voor	alle	parochies	bedoeld,	
maar	deze	maand	“lopen	we	scheef”.	Deze	tekst	zal	alleen	in	het	
maandelijkse	blad	van	Nes	en	in	het	2/3-maandelijkse	parochieblad	van	
Uithoorn	verschijnen.	In	Kudelstaart	en	Aalsmeer	komt	het	parochieblad	
eens	per	5	of	6	weken	uit.	Eind	december	volgt	er	weer	een	breed	
gedeelde	nieuwsbrief.	
Maar….	
Nieuws	hebben	we	zeker.	Er	is	na	maanden	zoeken	en	bidden	een	
bestuurslid	is	gevonden	die	namens	de	Emmaus	parochie	wil	plaats	nemen	
in	het	kerkbestuur.	Henk	Vermaas	heeft	zijn	eerste	bestuursvergadering	
inmiddels	bijgewoond.	Pastoor	Marco	en	de	andere	bestuursleden	willen	
graag	met	Henk	samenwerken.	Hij	is	een	parochiaan	met	een	achtergrond	
in	de	Schans.	Maar	ook	heel	bekend	met	onder	andere	de	jongerenclubs	
Gida	en	Jikes	van	de	Burght.		Henk	stelde	zich	voor	als	raadslid	van	
Amstelring	en	het	Hoge	Heem	en	iemand	met	bestuurs-	en	raadservaring	
uit	zijn	werkomgeving.	
Iemand	die	zich	voor	jong	en	oud	wil	en	kan	inzetten	kunnen	we	goed	
gebruiken	in	ons	kerkbestuur.	Dus	van	harte	welkom	Henk!	
En	verder….	
zijn	we	druk	met	de	begrotingen	van	2019	bezig	geweest.	We	gaan	ervan	
uit	met	de	aankomende	actie	Kerkbalans	in	elk	van	onze	parochies	
voldoende	basisinkomsten	te	kunnen	noteren	om	onze	zelfstandigheid	
voorlopig	onbetwist	te	kunnen	houden.	
Er	ligt	nog	een	aanvraag	tot	een	gesprek	met	het	bisdom.	Maar	de	
afspraak	is	nog	niet	gemaakt.	Dit	gesprek	zal	voornamelijk	dienen	om	de	
vitaliteit	en	toekomstverwachtingen	van	onze	regio	te	bespreken.		Tot	die	
tijd	zullen	we	onze	conclusie	op	de	huidige	stand	van	zaken	nog	eens	
onder	de	loep	nemen.		
Maar	naast	deze	zakelijke	beslommeringen	willen	we	ons	ook	
voorbereiden	op	Kerstmis.	Een	adventsperiode	van	het	kerstrepertoire	
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instuderen	met	het	koor,	maar	ook	rust	nemen	om	in	vertrouwen	de	
komst	van	de	Verlosser	in	ons	huidige	leven	te	kunnen	laten	plaatsvinden.	
Die	rust,	dat	vertrouwen	en	een	zalig	Kerstmis	wensen	wij	u	allen	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	
 

 
Nesser	Dames	Vereniging,	maandag	17	december:		
	
Kerstdiner	en	loterij		
Zo	vlak	voor	alle	drukte	van	Kerst	en	Oud-en-Nieuw	je	een	keer	een	avond	
heerlijk	laten	verwennen,	met	allerlei	lekkers	in	een	prachtig	versierde	
zaal,	met	een	groep	gezellige	dames.		Aanvang:	17.00	uur	
	

	
Vieringen op de maandagavond in Uithoorn 
Komend jaar 2019 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” 
6x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. 
Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is 
elke parochiaan, ook uit de regio, van harte welkom. We proberen door 
gebeden, eenvoudige liederen en stiltes iets over te brengen van wat wij 
binnen onze gebedsgroep ervaren. Een Vader die van ons houdt en ons 
heel nabij wil zijn. Misschien moet u aan deze vorm een beetje wennen, 
maar geloof me, sta er voor open en je zult je een geliefd kind van die 
Vader voelen. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen.  
Houdt u de komende data in 2019 vrij: 

7 jan – 4 mrt – 6 mei – 1 juli – 2 sept – 4 nov. 
Telkens om 19.30u in de onze dagkerk van de Burght, na afloop koffie en 
thee. Zie verder de poster en flyers achter in uw kerk. WELKOM! 
Namens de charismatische gebedsgroep ‘Emmaus”, 
 
Marlies van der Lelij tel. 567848 
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Parochievergadering	
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
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 Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
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 Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72 
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Uitnodiging 
 

Wat? 
Traditionele  

Kerst-Koffie-met-iets-lekkers bijeenkomst 
 

Wie? 
voor onze oudere parochianen 

 

Wanneer? 
Op donderdag 20 december van 10-12 uur 

 

Waar? 
Op de pastorie, waar Marino en Eefje klaarstaan 

voor ontvangst. 
 

Graag tot dan 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


