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

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

Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

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

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

Parochieteam
Pastoor M. Cavagnaro

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

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

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

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

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

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

H. Pronk
Veldweg 8b
3646 AP Waverveen

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

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

teamlid
tel.: 06-30720749
Email: cockievandenhelder@ziggo.nl
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Beste medeparochianen,
et is half november als dit voorwoord wordt geschreven, de
maand december lonkt. Best een bijzonder moment als je even
terugkijkt en tegelijkertijd iets vooruitblikt. Want dan blijkt dat we
precies tussen 2 bijzondere gebeurtenissen in staan die
eigenlijk volstrekt tegengesteld zijn, maar ons als mens
onderling wel verbindt met elkaar. En dan niet alleen eigen
parochianen maar ook de Nessers zonder binding met onze
hechte gemeenschap of geloof die graag deze bijzondere
momenten samen willen delen. Dan blijkt maar weer eens wat
een belangrijke rol en uitstraling onze St.Urbanuskerk heeft
naar de omgeving. Iets wat we koesteren! Zo herdachten we op
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november
onze
dierbare
overledenen tijdens Allerzielen. Al
maanden van tevoren is er naar dit
moment toegewerkt. Net als vorig jaar
was er de wens om op elk graf op
‘Vreedenhof’ een kaarsje te branden,
als teken van gedachtenis, liefde en
dankbaarheid naar onze dierbare
overledenen. Aangezien er ruim 300
kaarsjes
moesten
worden
aangestoken, werd opnieuw de hulp
van de scouting ingeroepen. Met verve
hebben zij zich van hun taak gekweten, waardoor bij aanvang
van de processie het kerkhof
in een indrukwekkende zee
van licht baadde. Als
beloning voor hun diensten
ontvingen de behulpzame
jonge kabouters en welpen
een zelfontworpen insigne,
met de toepasselijke naam
‘Lumen Urbani’, ofwel ‘Licht
van Urbanus’. Mét een
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heerlijke ‘Bovenkerkse Urbanus’ chocoladereep. Op eigen
verzoek, en deze interesse vinden wij als parochieteam heel
leuk, zouden ze ook graag nog eens een rondleiding door de
kerk willen maken inclusief een klim naar de toren. Gaan we
regelen!
De daaropvolgende processie en
viering waren zeer indrukwekkend
te noemen in zowel aantal
aanwezigen als in beleving. Ruim
130 belangstellenden, jong en oud,
hoorden de namen van hun
dierbaren voorbijkomen, waarbij er
de mogelijkheid bestond om nog
persoonlijk een kaarsje bij een graf
te plaatsen. Tijdens de viering die
aansloot op de processie, werden
speciaal nog eens de parochianen
herdacht die het afgelopen jaar zijn
overleden. De pijn en het verdriet
van het gemis werden samen gedeeld. Eveneens werd in de
dienst het gedachteniskruisje aan de nabestaanden uitgereikt.
Al met al een bijzondere en gedenkwaardige avond.
En in de maand december vieren we iets geheel anders: de
geboorte van het kindje
Jezus. En daarmee het
ontstaan van nieuw leven,
nieuwe kansen, nieuw licht,
hoop. Het wonder van
Bethlehem (wat letterlijk
vertaald
betekent:
‘broodhuis’) als voedsel
voor de mensen en de
wereld waarin wij samen
leven en wonen. En ook hier
is onderlinge verbinding
zichtbaar, wederom binnen
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onze gemeenschap maar vooral ook met de “buitenwereld”.
Iedereen wil kennis nemen van deze prachtige en ooit wereld
veranderende gebeurtenis die men nu ook wel eens het
“Kerstgevoel” noemen. Het “gevoel” waar zo veel achter schuil
gaat: saamhorigheid, naastenliefde, de bevestiging van al het
goede, gevat in dagelijkse normen en waarden, tegen
verhuftering, gierigheid of individualisme. De boodschap van
Kerst als voedsel voor alle mensen. En dat geldt voor zowel
gelovige als niet gelovige, zo blijkt elk jaar maar weer als je de
overvolle kerk inkijkt en naast vele bekenden, ook steevast
nieuwe gezichten ziet. Allerzielen en Kerstmis, sterven en nieuw
leven, het lijkt zo
tegengesteld.
Het
geeft beiden vooral
een
mooie
en
positieve verbinding
tussen de mensen.
Belangrijk
en
noodzakelijk voor de
toekomst!
Voordat we Kerst kunnen gaan vieren, moet er nog wel het
nodige geregeld worden. Een van de hoofdbrekens is altijd het
probleem van beschikbare pastores. Immers, in ons
samenwerkingsverband van 5 parochies met 2 priesters kunnen
er slechts 4 parochies (2 vieringen per priester op 1
ochtend/avond) een eucharistie vieren. Deze periode legt
sowieso al veel beslag op pastoor Marco en kapelaan Darek
gezien de aantallen vieringen. We zijn dan ook zéér verheugd
dat ook dit jaar pater en oud-Nesser Jan de Jong zich bereid
heeft getoond om bij ons voor te gaan in de vieringen op
Kerstnacht én op 1e Kerstdag. Waarmee het rooster (wederom
door de Nes!) voor ons samenwerkingsverband tóch weer
gedicht is! St.Cecilia en het Gelegenheidskoor zijn ondertussen
flink aan het repeteren geslagen, waarbij ook weer een aantal
nieuwe liederen op het repertoire staan. Én naast het
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Ademaorgel zal ook een tweetal andere instrumenten hun
opwachting maken. Wordt heel bijzonder! Ook aan de jongeren
onder ons wordt altijd gedacht: op 2e Kerstdag is er een
speciale gezinsviering. Het beloven mooie vieringen te worden!!
Voor de aangepaste aanvangstijden verwijs ik u graag naar het
rooster
verderop
in
deze
Klanken.
Voordat we Kerst gaan vieren, hebben we eerst nog een ander
feest voor u in petto! Het is inmiddels een bekende traditie,
georganiseerd
door
stichting
‘Vrienden van de Urbanuskerk’:
Kerst aan de Amstel. Een heel
afwisselend, smaakvol en nieuw
programma staat voor u klaar tijdens
dit event in Anton Pieck- stijl
gedurende het weekend van 14 en
15 december. Jong en oud kunnen
binnen en buiten volop genieten van
spel, vermaak en gezelligheid. Zo
kan er worden geknutseld (hou
vooral een plekje open in de
kerstboom...), kunt u zich warmen
aan het knapperend haardvuur,
speciale
lekkernijen
of
decoratie voor de Kerst
bemachtigen of uw kennis
vergroten
middels
een
tentoonstelling over glas in
lood (De aannemer heeft
prachtig
materiaal
beschikbaar gesteld) en nog
véél meer. Mocht u of uw
kind mee willen doen: altijd
leuk om ook in Anton Pieck-stijl te verschijnen! Aan de
inwendige mens wordt uiteraard ook goed aandacht besteed,
dus eet vooraf vooral niet teveel... Het spaardoel van dit jaar is
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wederom gelden verzamelen voor de prijzige renovatie van een
nieuw paar van de glas in lood ramen van het priesterkoor. In
het afgelopen jaar is het herstel van de eerste 2 paren bij elkaar
gespaard. Nu resteren de overige 2 paren en de daarbij
bovenliggende sacramentsramen. De hoogste tijd dat deze
ramen onder handen worden genomen: uit het inspectierapport
2019 van Monumentenwacht blijkt dat deze niet meer wind- en
waterdicht zijn. Veel langer wachten met herstel brengt
onherstelbare schade aan ramen en kerkgebouw toe, uitstel is
dus niet langer mogelijk. We hopen dat u daarom aanwezig kunt
zijn om ons gezamenlijke doel te bewerkstelligen!
Daarmee
zijn
de
voorbereidingen voor Kerst nog
niet klaar: de jongsten onder
ons kunnen zich op 12
december helemaal uitleven
tijdens de Kinderclub! Het
thema is nl. ‘Kerst-knutselen’ en
dat belooft iets bijzonders te
worden! Dus alle Club-gangers: van harte welkom, team Elly
staat voor jullie gereed en neem gerust je vriendje of
vriendinnetje mee, het lekkers staat ook voor jullie klaar!
Aan het begin van de maand
december hebben we nog een ander
evenement waar we zeer recent een
verzoek
voor
binnen
kregen:
Filmopnames in de pastorie. Werd
eerder halverwege dit jaar nog een opname afgezegd, nu wilde
men graag voor een andere film, onder regie van de bekende
regisseur Alex van Warmerdam, gebruik maken van het
zeldzaam mooie decor en unieke sfeer in het pastoriegebouw.
Hier zijn we uiteraard zeer verheugd over; naast de leuke
ervaring levert dit de parochie ook nog eens een aardig
zakcentje op. Stilte op de set! Ennnnnn......Aktie!
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Soms liggen zaken zo ver uit elkaar, dat ze tegengesteld lijken.
En dan blijkt toch dat in beiden een kernboodschap zit van
verbroedering, naastenliefde, nieuwe kansen, hoop, gedragen
door een breed en stevig fundament van goede normen en
waarden vanuit ons geloof. Met Kerst komt dit steevast in al zijn
glorie naar voren. De geboorte van het kindje Jezus was en is
voldoende om alle mensen te inspireren en positief te
veranderen.
Laten
we
dit
koesteren
en
vieren!
Wij wensen u, samen met uw dierbaren een mooie en
vredevolle
Kersttijd
toe
vol
verbinding.
Graag tot de Urbanesklanken van januari 2020,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 30 november, 19.00 uur
Kees Fontijn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 1 december, 09.30 uur
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Nico de Jong
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Jo Markwat-van Tol - jaarmis
Jan Markwat
Peet van Tol - jaarmis
Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu
Piet van Rijn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zaterdag 7 december, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Ria van Braak-van Rijn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zondag 8 december, 09.30 uur
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Baas-Oudshoorn
Theo van den Bosch
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Theo Zeinstra
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid
Zaterdag 14 december, geen viering ivm Kerst aan de Amstel

Misintenties, zondag 15 december, 09.30 uur
Dorus Schrama
Eef den Blanken-Koppers
Nico de Jong
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor vrede en liefde voor elkaar
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 21 december, 19.00 uur
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Rie Baas-Oudshoorn
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst

Misintenties, zondag 22 december, 09.30 uur
Dave de Laat
Dorus Schrama
Nico de Jong
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Baas-Oudshoorn
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige toekomst

Misintenties, Nachtmis-Kerst, dinsdag 24 december, 20.00 uur
Ben en Brenda Overes
Cees Stolwijk
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Cornelis Lagerberg
Gerard Koeleman en overleden familie
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Herman Baas en overleden familie
Herman Fontijn
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Kors van Rijn
Marcel van Amsterdam
Martin Groen
Nico de Jong
Overleden familie Fronik-Hartsink
Overleden familie Van den Berg-Blom
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Patrick Fronik
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Rie Baas-Oudshoorn
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen
Overleden ouders Veenhof-Soppe
Overleden ouders Fontijn-van Diemen
Overleden ouders Van der Kroon-van de Lugt

Misintenties, 1e Kerstdag, woensdag 25 december, 10.00 uur
Ans Schouten-van Groeningen - jaarmis
Cornelis Lagerberg
Cornelis Wesselingh
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Eef den Blanken-Koppers
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Jos Wesselingh
Kees Fontijn
Klaas Zwartendijk
Lien Bouwman-Leurs
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Martin Groen
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden familie Fontijn-van Diemen
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden familie Van Rijn-van Schaik
Overleden ouders Schrama-Huijg
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita
Rie Baas-Oudshoorn
Theo van den Bosch

Misintenties, 2e Kerstdag, donderdag 26 december, 10.00 uur
Afra van Oostveen-Schuijt
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Rie Baas-Oudshoorn
Wies Hogeveen-Janmaat

Misintenties, zaterdag 28 december, 19.00 uur
Kees Fontijn
Rie Baas-Oudshoorn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 29 december, 09.30 uur
Cornelis Lagerberg
Dorus Schrama
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Rie Baas-Oudshoorn
Uit dankbaarheid
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden
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Activiteiten in de regio
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Activiteitenoverzicht december 2019
Datum
za 30 nov.
zo 1 dec.

Tijd:
19:00 u
09:30 u

Soort Viering:
Woord- en Gebedsviering
Eucharistieviering

za 7 dec.
zo 8 dec.
za 14 dec.
za 14 dec.

19:00 u
09:30 u

zo 15 dec.
zo 15 dec.

09:30 u
14:00 u

wo 18 dec

10-12 u

za 21 dec.
zo 22 dec.

19:00 u
09:30 u

Woord- en Gebedsviering
Maurice Fontijn
Eucharistieviering
geen dienst
"KERST aan de AMSTEL". St.Urbanus en
omgeving in Kerstsferen. Zie website en
Urbanesklanken voor details."
Eucharistieviering
"KERST aan de AMSTEL KERSTCONCERT"
m.m.v. A'damse TRAMHARMONIE Zie website en
Urbanesklanken voor details.
traditionele kerst-samenkomen voor onze ouderen
op de pastorie o.l.v. Marino den Haan
Woord- en Gebedsviering
Elly van Rooden
Woord- en Communie Viering Elly van Rooden

di 24 dec.

20:00 u

Nachtmis: Eucharistieviering

Pater Jan de Jong

wo 25 dec

10:00 u

Pater Jan de Jong

do 26 dec.

10:00 u

za 28 dec.
zo 29 dec.

19:00 u
09:30 u

1e Kerstdag
Eucharistieviering
2e Kerstdag
Kinder/Gezinsviering, Woord/Comm.Viering
Woord- en Gebedsviering
Woord- en Communieviering

di 31 dec.
wo 1 jan.

15-19 u

Voorganger:
Marino den Haan

Elly / Marino

Elly van Rooden
Elly van Rooden

Geen viering
Geen viering
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Zang:
samenzang
Gregoriaans koor:
Jubilate Deo + koor
van de Mariakerk
samenzang
samenzang

Organist:
Ria Kempers
A-capella
viering,
olv. Olof Vugs
Peter Overdijk
Peter Overdijk

Lector:

Misdienaar:

Margaret
Timmermans

Ab,Cock

Koster:
Theo
Huub

Jos den Haan
Marino den Haan

Ab, Cock

John
Huub

St. Cecilia

Peter Overdijk

Paul Goossens

Ab, Jeroen

Huub

samenzang
St. Cecilia

Peter Overdijk
Peter Overdijk

Ab, Cock

John
Huub

Gelegenheidskoor

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans
Cilia Krak

St. Cecilia

Peter Overdijk

Maurice Fontijn

Kinderen

Peter Overdijk

Kinderen

samenzang
St. Cecilia

Peter Overdijk
Peter Overdijk

Jos den Haan
Paul Goossens

Alle
misdienaars
Ab, Cock

Huub

Anne,
Maayke

John

Ab, Cock

Huub

Theo
Huub
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Collectes
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 7 en 8 december
De Adventsactie begint dit jaar op 30 november en wordt
afgesloten met de collecte op zondag 22 december
Opbrengst Collectes
weekend 26 + 27 oktober
1 november / Allerheiligen
weekend 02 + 03 november
weekend 09 + 10 november
weekend 16 + 17 november

332,10
99,05
658,20
288,80
343,90

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn
Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich
opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een
afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis
te ontvangen.
Actie kerkbalans 2018
Net als in het vorig jaar is het streefbedrag € 22.500.
Vandaag, 21 november, is hiervan reeds € 18.659,89
gerealiseerd. Dit sterkt het parochieteam in de overtuiging dat
het nog ontbrekende bedrag van € 3.884,11 in december nog
bij elkaar gesprokkeld gaat worden.
Hierbij willen wij alle gulle gevers bedanken voor hun financiële
bijdrage aan het gezond houden van onze Urbanusparochie.
Aan hen die hun bijdrage aan de Actie kerkbalans 2019 nog niet
hebben voldaan vragen wij om dit het liefst vandaag nog te doen
want……dan kunt u het morgen niet meer vergeten.
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
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tegenwoordig zonder tussenkomst van een notaris geregeld
worden.
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
John Fontijn en Joop Sibum.
De contactgegevens
Urbanesklanken

vindt

Namens het parochieteam,

u

op

pagina

2

van

de

Joop Sibum
Penningmeester

Adventsactie voor El Salvador
El Salvador, een klein tropisch land met ongeveer 6,3 miljoen
inwoners, grenst aan de Stille Oceaan en aan de landen
Honduras en Guatemala. Het land kent 20 vulkanen en de
grond is daardoor zeer vruchtbaar. Maar het dichtbevolkte land
met 303 inwoners per km2 wordt regelmatig getroffen door
aardbevingen.
De bevolking leeft hoofdzakelijk van de
landbouw Dat was lange tijd het verbouwen van koffieplanten,
maar de laatste jaren zijn daar andere gewassen bij gekomen.
El Salvador werd in 1821 onafhankelijk van Spanje. Maar de
invloed van de Verenigde Staten was toen, en is nog steeds,
groot en dat heeft niet altijd goed uitgepakt voor de inwoners.
In oktober 1979 brak in El Salvador een burgeroorlog uit die tot
1992 zou duren. De burgeroorlog kostte aan tienduizenden
burgers het leven, waarbij de moord op aartsbisschop Oscar
Romero, tijdens het lezen van de mis, wellicht het meest bekend
is. Al met al heeft deze burgeroorlog het land ontwricht en vrijwel
aan de afgrond gebracht.
De Urbanusparochie wil met de giften van de Adventsactie
helpen een gezondheidskliniek uit te breiden met een
opvanghuis voor zwangere vrouwen. Hier zullen (aanstaande)
moeders en vaders voorlichting krijgen over borstvoeding en
advies over hoe ondervoeding en babysterfte te voorkomen is.
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Daarnaast wil de kliniek gezinnen begeleiden bij het opzetten
van moestuinen voor het verbouwen van gezond voedsel.
U kunt bijdragen aan dit project door uw royale deelname aan
de collecte in het weekend van 21 en 22 december, of door uw
gift te deponeren in de grote kist achter in de kerk, maar
natuurlijk ook door uw gift over te maken aan de Adventsactie
op
Bankrekening NL89 INGB 0653 1000 00
ten name van: Adventsactie Den Haag
Voor verdere informatie kijkt u op: www.adventsactie.nl
Jongeren bedevaart naar Rome,
De Nederlandse bisschoppen organiseren van 26 april t/m 2 mei
2020 een unieke jongerenbedevaart naar Rome. Priesters en
diakens uit de Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen
begeleiden de reis. Ook de hulpbisschoppen Mgr. Woorts en
Mgr. Mutsaerts gaan mee op reis.
Misschien ben je al eens in Rome geweest. Maar heb je ook al
een bedevaart gemaakt naar deze wereldstad? Die kans krijg
je nu ! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert Jong
Katholiek in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ een
bedevaart naar Rome speciaal voor jongeren in de
leeftijdsgroep van 18 tot 28 jaar. Indien je interesse hebt, maar
niet over voldoende financiën beschikt, kan het parochieteam
een bijdrage leveren in de kosten.
Voor verdere informatie kijk je op: www.jongkatholiek.nl
Urbanesklanken
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het
zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, of
verandering van gezinssamenstelling. Een bijdrage in de kosten
is natuurlijk altijd welkom.
Misintenties
Denkt u eraan om uw intenties voor 2020 alvast door te
geven?
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ADVENT (Marinus van den Berg)
Als je straks het Kerstkind wilt vinden
moet je nu op weg gaan…
met open ogen en oren
voor al het hoopvolle
dat ons ondanks alles omringt.
Als je straks het Kerstkind wilt vinden
moet je nu op weg gaan…
en vragen durven stellen
bij al het onrecht
dat wordt goedgepraat.
Als je straks het Kerstkind wilt vinden
moet je nu op weg gaan…
en zonder hoogmoed neerknielen
bij de minst geziene
bij de vergeten mens.
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Al wat sterft zal bloeien.
De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat ál wat sterft zal bloeien.
Het is voor ons een grote troost te ervaren hoe onze moeder,

schoonmoeder en oma Rie Baas-Oudshoorn werd gewaardeerd
door familie, vrienden en mede parochianen.
Wij willen u bedanken voor uw aanwezigheid, medeleven,
belangstelling en warmte in welke vorm dan ook.
Namens de Kinderen

Lourdes-bedevaart, mei of september 2020

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al 25 jaar
bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de
Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers
en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten
tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt
voor jong en oud, ziek en gezond.
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel
accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse
vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 18 januari
2020, Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB
in Haarlem, aanvang: 11.00 uur, duur ca. 90 minuten.
Verdere info: Joke Hoekman, 013-5216701 of 06-42347729
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Kerststal Boerderij Kerkzicht
Ook dit jaar organiseert boerderij Kerkzicht weer een Levende
Kerststal. U bent van harte welkom op 22 december van 4 tot 6 uur.
Josef en Maria en het kindje Jezus zitten temidden van de koeien,
ezel en schapen in de warme stal. Ook de koningen en herders zijn
aanwezig. Ook is er een kampvuur, koek en zopie en veel meer.
Boerderij Kerkzicht, Ringdijk b.p. 23, Nes aan de Amstel.
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Kom je ook Kerst knutselen?
We gaan weer iets gezelligs maken voor de kerstdagen!
Wanneer: donderdag 12 december
van 15.30 – 16.30 uur
Waar: in de pastorie naast de kerk

Tweede Kerstdag:
de traditionele gezinsviering om 10 uur
Ook daarbij zijn groot en klein van harte uitgenodigd, met
aansluitend een gezellig samenzijn met koffie, thee en
limonade.
Fijne feestdagen en een Gezegend Nieuw Jaar toewensend,
het Kinderclub team.
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TER INSPIRATIE : HET NIEUWE KERSTFEEST
Op welke dag Jezus van Nazareth geboren is weet niemand. De
herders zullen destijds in zijn geboortestreek wel in de open lucht
geslapen hebben. Maar wisten zij veel van de geboorte van een
zekere Jezus (Joshua), de zoon van Maria en Jozef.
In de beginperiode van het christendom bestond Kerstmis helemaal
niet. Er was niemand die zich bezighield met de ‘geboortedag’ van
Jezus. Het was bij de Arabische volken niet eens de gewoonte een
verjaardag te vieren. Naarmate de christenen zich meer en meer
verspreidden onder volkeren met andere godsdiensten, kwamen ook
andere gebruiken hun leefwereld binnen. Romeinen die gewend
waren hun verjaardag te vieren stopten daar niet altijd mee nadat ze
bekeerd waren tot het christendom.
In 221 na Christus opperde keizer Julius Africanus (160 – 240) als
eerste dat het goed zou zijn 25 december (de feestdag van de
‘onoverwinnelijke zon’) als gedenkdag in te stellen voor de geboorte
van Jezus. Het heeft echter tot het eind van de 5e eeuw geduurd voor
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men in de gehele christenwereld 25 december als geboortedag van
Jezus vierde. Deze dag wordt wereldwijd gevierd met een
uitbundigheid waarbij men zich af moet vragen of dat wel recht doet
aan de persoon waarvan we de geboorte herdenken.
Gelukkig hebben we anno 2019 in de christenwereld een leider (Paus
Franciscus), die steeds probeert duidelijk te maken wat Jezus
eigenlijk bedoeld heeft. Jezus was zich totaal niet bewust van enige
‘goddelijkheid’. Laat staan dat hij zich ‘de zoon van God’ durfde
noemen. In zijn tijd was hij een rebel en hervormer. Wat hij aan zijn
tijdgenoten probeerde duidelijk te maken was uitermate eenvoudig
maar ook revolutionair van inhoud: …wees liefdevol, zorg voor
elkaar en vooral voor de minder bedeelden en leef in vrede. Tot op
heden een immense opgave voor de mensheid om dat op aarde te
realiseren.
Van dié persoon met dié overtuiging vieren wij op 25 december de
geboortedag. Dat is ‘Kerstmis’, een feest van liefde, soberheid, vrede
en zorg voor elkaar.
Paus Franciscus heeft het goed begrepen. Hij probeert door zijn
eenvoud, dienstbaarheid en zorg voor de zwakkeren de boodschap
van Jezus nieuw leven in te blazen. In zijn geest wens ik u mede
namens ons parochieteam: een ‘Zalig Kerstfeest’ toe.
Elly van Rooden

Nesser Dames Vereniging: maandag 16 december, 18.30 uur

Kerstavond 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.
Kortom: een avond die U dus niet mag missen!
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De Eerste H. Communie
Zondag 10 mei 2020 zullen de
communicanten uit onze Sint Urbanus
parochie in een feestelijke
Eucharistieviering, de Eerste H.
Communie ontvangen. Om tot dit
mooie feest te komen, is er eind
november begonnen met de
voorbereiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geluisterd naar de
Bijbelverhalen, geknipt, geplakt, geschilderd en gewerkt aan het
project:
‘Gods Grootste Geschenk’.
Voor het zover is zullen de communicanten:
Louise Baas
Jill Fontijn
Karolina Hesseling
Ebbe Lambalk
Maicah van Lammeren
Mathijs van Schaik
Gavin Verheggen
zich op zondag 26 januari aan onze parochiegemeenschap
voorstellen.
Tot slot een oproep:
Tijdens de voorbereidingsmiddagen worden er collages gemaakt,
daarvoor hebben we plaatjes nodig met dieren, bloemen en planten;
mocht u plaatjes of hier tijdschriften over hebben, dan zouden wij
deze graag van u willen ontvangen: u kunt deze afgeven bij de
pastorie.
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking.
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Musical: Hemel op stelten
Een week vóór de adventsperiode aanbrak, waren veel
mensen in de kerk getuige van de aankondiging van de
geboorte van Jezus door wel een heel bijzonder engelenkoor.
De volgende dag kwamen zo’n twintig kinderen, voornamelijk van
Uithoorn, maar ook uit omliggende plaatsen naar de Burght. Daar
begon om 10.00 uur de oefendag, onder leiding van Ron en Irene,
met hulp van KISI-leden die de belangrijkste rollen al kenden.
Gedurende de dag werd er flink geoefend om de liedjes en dansjes
onder de knie te krijgen. De kinderen deden enthousiast mee, en
waar het de eerste keren nog niet zo goed ging, na een paar keer
oefenen zag je dat het steeds weer wat beter ging.
In de middag de generale, en daarna de avondmaaltijd: heerlijk.
En toen: het optreden! Voor zowel publiek als deelnemers was het
een onvergetelijke ervaring. Het is geweldig om te zien dat er zo’n
grote groep voornamelijk jonge vrijwilligers van KISI bezig zijn om
deze musicals mogelijk te maken. Laten we hopen dat de
Kerstboodschap die in deze musical uitgedragen wordt, in onze
harten mag doorklinken.
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

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

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

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

tel.: 0297-582165

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

verzorging vervoer naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

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

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

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

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

Koorrepetitie

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

Begrafenisver. St Barbara

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

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

0297-583448
020-6471212

Bankgegevens
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL41 INGB 0000 5783 72
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel
Kerst aan de Amstel
U komt toch zeker ook naar Kerst aan de Amstel op 14/15 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.
Wilt u ons ook helpen Kerst aan de Amstel bekend te maken bij uw
familie, vrienden en kennissen? Extra flyers kunt u achter in de kerk
vinden. De flyers worden ook huis-aan-huis bezorgd in Nes aan de
Amstel.

Nieuwsbrief
Onlangs hebben onze ‘vrienden’ (donateurs) onze jaarlijkse nieuwsbrief
ontvangen. In deze nieuwsbrief doen we verslag van onze activiteiten dit
jaar en het doel waar we het allemaal voor doen; geld inzamelen om een
bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud van het kerkgebouw. De
nieuwsbrief kunt u lezen op onze website en papieren exemplaren liggen
achter in de kerk.

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. Achter in
de kerk treft u formulieren aan waarmee u zich aan kunt melden als
‘vriend’ van onze stichting (minimale donatie 25 euro per jaar).
Natuurlijk stellen we eenmalige donaties ook op prijs.
Zie onze website voor meer informatie over schenkingen aan onze
stichting en de aftrekmogelijkheden van uw schenking voor de
inkomstenbelasting.
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740
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