Urbanes – Klanken
nummer 430

februari 2013

Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

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
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
Amsteldijk-Z 182
1188 VN Nes a/d A.

vice-voorzitter
tel.: 0297-594870
Email: lager686@planet.nl

vacature

secretaris

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

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

J.Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

algemeen lid
tel.: 020-6152215
Email: john.fontijn@tiscali.nl

Parochievergadering
F.C. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202f
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-582472

vacature

Commissie zieken en bejaarden
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Van het parochiebestuur
Parochianen,
De donkere, koude en saaie januarimaand van 2013 zit er gelukkig
bijna op en we kunnen al merken dat de dagen weer iets langer
worden.
Vandaag, de dag dat ik dit stukje schrijf, 21 januari 2013, is
uitgeroepen tot “Blue Monday” oftewel de meest depressieve dag
van het jaar. Dat zou zo zijn omdat de winter ons te lang duurt, de
dagen grauw en koud zijn, de feestdagen alweer vergeten zijn, zo ook
onze goede voornemens en het salaris nog niet is ontvangen (na de
dure decembermaand is dat salaris meer dan welkom). Kortom, tot de
eerste lentestraaltjes of tot een evenement dat ons weer energie geeft
(De Elfstedentocht???) moeten we de volksdepressie te lijf met de
gewone dagelijkse dingen.
En wat is er gebeurd in deze januarimaand? U heeft het wellicht al
gemerkt: de klok van de kerktoren loopt ofwel niet ofwel niet goed.
De specialist voor deze klok, de firma Eysbout uit Asten, is
geraadpleegd maar heeft de klok niet kunnen repareren. De motor
van de klok dient, na 122 jaar, vervangen te worden. Deze nieuwe
motor is inmiddels besteld en zal zo snel als mogelijk gemonteerd
worden. De reparatie brengt helaas weer kosten met zich mee die niet
in de begroting waren meegenomen. Het is niet anders. We hopen dat
de klok ons weer tot in lengte van jaren goede diensten zal bewijzen.
Het bestuur wil hierbij een oproep doen aan al die mensen die wat
tijd over hebben. Zowel binnen de parochievergadering als binnen
het parochiebestuur zijn nog niet vervulde vacatures. Het zou
prachtig zijn indien we in 2013 wat nieuw bloed binnen onze
gelederen zouden kunnen mogen verwelkomen.
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Om u op de hoogte te houden van wat er in bestuurlijke zin binnen in
het bisdom leeft, willen we u verwijzen naar de notitie van het
bisdom Haarlem-Amsterdam die in november 2012 op de website
van het bisdom is geplaatst.
De notitie heet “Vervolgnota nieuwe tijden, nieuwe wegen” en zij
biedt de parochies initiatieven en adviezen over hoe de katholieke
kerk in ons bisdom er de komende jaren moet gaan uitzien. De hele
tekst vindt u hier:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2012/vervolgnota_ntnw.pdf
U zult over deze notitie de komende jaren nog veel gaan horen en
merken, maar als u geïnteresseerd bent, kunt u de nota alvast
bestuderen.
Tot zover dan weer het (weinige)
nieuws van het bestuur.
Tot Urbanesklanken van maart 2013!!!
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Zaterdag 2 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties: zondag 3 februari, 10.00 uur
Jan Markwat
Gerard Baas
Nico de Jong
Martin Groen
Joanna van Oostveen
Theo van den Bosch
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Henk en overleden familie De Dood
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Piet van Rijn
Conny Wesselingh – jaarmis
Overleden ouders Schrama-Huijg
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter
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Misintenties, zaterdag 9 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Misintenties, zondag 10 februari, 10.00 uur
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Klaas Zwartendijk
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden familie Hogeveen-Janmaat
Jan Markwat
Adrianus Huyskes
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Willy en Co de Jong
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk
Jo Venes-van Tol
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Jan van der Laan
Overleden ouders Jan en Francien van der Laan-Vos
Gerard Overwater
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Misintenties: zaterdag 16 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Jan Andriessen

Misintenties, zondag 17 februari, 10.00 uur
Nico de Jong
Martin Groen
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Jan Markwat
Theo van den Bosch
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Dave de Laat
Familie Erkelens-Lambalk
Petrus Vink
Joanna van Oostveen
Edwin Houtkamp – jaarmis
Overleden ouders Jan en Francien van der Laan-Vos
Pieter en Jos Schrama
Jan van der Laan - jaarmis
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Misintenties, zaterdag 23 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie

Misintenties, zondag 24 februari, 10.00 uur
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Jan Markwat
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Paul Nieuwendijk
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip
Henk en overleden familie De Dood
Voor kracht en liefde in ons gezin
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Activiteitenoverzicht februari 2013
Datum

Tijd

Wat

Wie/Waar

Za. 2 feb.

19.00 uur

DOP viering

Maurice Fontijn

Zo. 3 feb.

10.00 uur

Woco viering

Diaken Huijgens

Za. 9 feb.

19.00 uur

DOP viering

Marino den Haan

Zo 10 feb. *1

10.00 uur

Woco viering

Elly van Rooden

wo 13 feb. *2

19.00 uur

Woco viering

Elly van Rooden

Za. 16 feb.

19.00 uur

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 17 feb.

10.00 uur

Euch. viering

Past.Woolderink,
Elly van Rooden

Za. 23 feb.

19.00 uur

DOP viering

Marino den Haan

Zo. 24 feb.

10.00 uur

Woco Viering

Diaken Mascini

*1 Voorstellingsviering Eerste Communicanten
*2 Aswoensdag, gezinsviering
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Muziek

Organist

Lector

Samenzang

Niek Baas

St. Cecilia

Niek Baas

M.Timmermans

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

Samenzang

Peter Overdijk

Cilia Krak

St. Cecilia

Niek Baas

Samenzang

Niek Baas

St. Cecilia

Niek Baas

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Paul Goossens

Wies Hogeveen
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Misdienaars

Cock, Anne,
Maayke

Collectes februari
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het
weekend van 2 en 3 februari.

Tienerkamp Jump.
Het is zomer en iedereen heeft vakantie. De juiste tijd voor een tienerkamp
waar jij bij kunt zijn. Deze zomer organiseert het Bisdom HaarlemAmsterdam weer een spetterend tienerkamp met het thema JUMP.
Je gaat 4 dagen lang met je leeftijdgenoten en vrienden een onvergetelijke
tijd beleven. Je leert er niet alleen Elkaar maar ook God kennen.
Het belooft een bijzondere week te worden met Sport en spel, gezamenlijk
de Natuur in, een Bonte avond (waarbij de bonte avond van de scouting in
het niet valt) en nog veel meer. Je wordt van harte uitgenodigd om dit jaar
van de partij te zijn. Het kamp voor tieners tussen 12 en 15 jaar vindt plaats
vanaf vrijdag 5 t/m maandag 8 juli in Casa Carmeli te Vogelenzang.
Meer info vind je op: www.jongbisdomhaarlem.nl

Opbrengst collectes
weekend 29 + 30 december
Nieuwjaarsdag
weekend 5 + 6 januari
weekend 12 + 13 januari
weekend 19 + 20 januari
weekend 26 + 27 januari

263,75
148,00
280,50
340,00
211,90
231,90

Vastenaktie
De veertig dagen voor Pasen worden de Veertigdagentijd genoemd.
Deze periode is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter
voorbereiding op Pasen. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om
op een bepaalde manier te vasten of soberder te leven.
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en eindigt op Eerste Paasdag.
Als u goed telt zijn dat 46 dagen. Waarom dan Veertigdagentijd ? Dit komt,
omdat de zes zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag
gerekend worden en daarom niet meegeteld worden.
Naar schatting duizend werkgroepen en duizenden vrijwilligers zetten zich
tijdens de komende vastenperiode (13 februari tot 31 maart) in voor de
Bisschoppelijke Vastenaktie. Zij zijn het hart en de ziel van de aktie en
samen zamelen ze elk jaar miljoenen euro’s in voor projecten in
ontwikkelingslanden en voorlichting en bewustwording in Nederland.
Dit jaar besteedt Vastenaktie extra aandacht aan migranten in Honduras.
Tienduizenden Hondurezen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede
en het veelal drugs- gerelateerd geweld in hun land. Ze gaan op weg naar
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de Verenigde Staten, op zoek naar een betere toekomst voor hun gezin,
maar komen vrijwel allemaal terug; ontgoocheld, beroofd en gewond.
De congregaties van de Zusters Scalabrinianas heeft centra langs de hele
route die deze migranten volgen, dus in Honduras, Guatemala, Mexico en
de VS. De priesters en zusters ontfermen zich over hen die onderweg
stranden of door de VS worden teruggestuurd. Samen met tientallen
vrijwilligers en twee medezusters, is zuster Valdete in Honduras een bron
van hoop voor de duizenden teruggestuurde migranten.
Zij maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op het
vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit en
zegt: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik
zie kinderen van God ”.
Door uw bijdrage helpt u zuster Valdete bij dit zware humanitaire werk.
Note: de Vastenzakjes zijn nog niet binnen, deze zullen bij de
Urbanesklanken van maart worden bijgesloten.
Palmtakjes van 2012
In het weekend van 9 en 10 februari kunt u uw palmtakje van 2012
inleveren. De palmtakjes zullen worden verbrand ten behoeve van het
askruisje op aswoensdag. U kunt uw Palmtakje inleveren in het hiervoor
bestemde mandje achter in de kerk.

Aktie kerkbalans 2012
We hebben het jaar afgesloten, de laatste stand bedraagt: €. 21.955,56 Het
streefbedrag was €. 22.000, -. Het bestuur is erg blij te kunnen melden dat u
dit streefbedrag bij elkaar heeft gebracht. Het is geweldig dat u in deze
moeilijke tijd zoveel aan onze parochie heeft kunnen bijdragen.
Met dank namens het parochiebestuur,
Joop Sibum, penningmeester

Cornelia Francisca Kerkhoff - Hoveling
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
deelt de familie u mee dat onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
dierbare vriendin op 19 januari te Katwijk op 97 jarige leeftijd is overleden.
Moge zij, nu samen met Jo haar man na 38 jaar, de eeuwige rust vinden
in de eeuwige liefde van God haar schepper.
Wij hebben haar op 25 januari in de Nesser St. Urbanuskerk herdacht en in
Gods hand gegeven, waarna wij haar hebben begeleid naar het
crematorium in Uithoorn.
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Korte berichten
De Nesser Dames gaan op
maandag 25 februari weer een
avond bingo spelen. Wie gaat
er strijden om die mooie prijs
en wie om dat kleine
hebbedingetje?
Start is om 20 uur. Leden
betalen € 2, niet-leden €4. Uw
kopje koffie of thee is daarbij
inbegrepen.

Doopje

Op 3 maart a.s wordt na de
dienst van 10 uur gedoopt:
Joost de Koning
zoon van Arjan en Caren de
Koning, broertje van Noor en
Victor.
Diaken Mascini zal Joost dit
sacrament toedienen. U bent
van harte welkom om daarbij
aanwezig te zijn.

De voorbereidingen voor de
Eerste Communie zijn al een
tijdje bezig. Er is een schema
gemaakt waarin alle
bijeenkomsten en activiteiten
vermeld staan. Maar wist u dat
deze informatie ook op de
website van de kerk staat? Kijk
maar eens op de kalender op
www.urbanusparochienes.nl .
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U wist toch hopelijk al wel dat
onze parochie een eigen
website heeft ? Die is nog niet
helemaal klaar, maar elke week
komt er weer een stukje bij.
Veel wetenswaardigheden over
onze eigen parochie.
Praktische zaken over dopen,
trouwen en nog meer. Weten
wie de mis doet ? Boeiende
teksten ter inspiratie. De
Urbanesklanken altijd als
eerste kunnen lezen? Dat kan
allemaal als u op internet naar
onze website gaat
(www.urbanusparochienes.nl).

Heeft u nog weinig of niets met
computers gedaan, nog weinig
of niets op internet gezocht?
Ook u kunt het leren !! Het is
veel makkelijker dan leren
lopen en dat heeft u ook onder
de knie gekregen. Neem
contact op met Agnes Blokker;
in februari gaan we weer in
kleine groepjes op
maandagmiddag in het
dorpshuis aan de slag. U hoeft
zelf geen computer mee te
nemen.

Sobere maaltijden in de 40 dagen tijd
De voorbereidingstijd op Pasen is uitermate geschikt om eens na te
denken over rechtvaardigheid in de wereld en wat kunnen wij zelf op
bescheiden wijze bijdragen.
Daarvoor zijn er 3 sobere maaltijden gepland in de vastentijd. Dit
jaar is de opbrengst van de maaltijden voor het vastenaktieproject:
Migrantenopvang in Honduras door de zusters Scalabrinianas.
De maaltijden zijn op: Aswoensdag 13 febr. Aanvang 17.45u
Trefcentrum de Burght met aansluitend de
viering om 19.00uur
Woensdag 6 maart in De Schutse
Woensdag 20 maart in De Kwakel
Laatste twee maaltijden zijn van 18-19 uur
Deze maaltijden zijn zeer geschikt om als gezin aan deel te nemen.
Het zou leuk zijn als er ook mensen vanuit de Nes zich bij ons
aansloten. Graag van tevoren opgeven.
Zie verder posters of flyers achter in kerk. Van harte welkom!
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Veertig tips voor de veertigdagentijd
De Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd naar Pasen, roept op tot
herbezinning. Allereerst individueel. Herbezinning op onze eigen
levensstijl. Het evangelie houdt ons een levensstijl voor die zichzelf
matigt, die niet méér neemt dan gerechtvaardigd is. Gerechtvaardigd
tegenover hen, die mét ons deze aarde bewonen en tegenover hen die
ná ons komen. Een levensstijl die in het aardse, het materiële geen
dóel in zichzelf ziet.

Uit het dagboek van een overleden dochter van een parochiaan
haalden wij de volgende 40 suggesties om hiernaar te streven, één
voor elke dag:
1. Wat je weggeeft, verlies je niet.
2. Geen tijd, kom nou!
3. Verwacht niet teveel, de ander is ook maar een mens.
4. Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
5. Beleefd zijn is geen schande.
6. Laat een ander anders zijn en blijven.
7. Lachen mag van God.
8. Hoe drukker, hoe meer tijd.
9. Kruip niet weg als men je nodig heeft.
10. Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen.
11. Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen meer op.
12. Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
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13. Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.
14. Een kans is als een klapstoel: als je hem niet vasthoudt zit je
ernaast.
15. Onze geest is als een parachute: hij werkt alleen als hij open is.
16. Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
17. Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken.
18. Deel je geluk en het wordt groter.
19. Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.
20. Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn.

21. Geen mens ziet meer dan waar hij op let.
22. Het meeste plezier van zijn geld heeft hij, die er het beste buiten
kan.
23. Er is voor ieder mens een stukje hemel, als we er geen hel van
maken.
24. Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
25. Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
26. Als je de waarheid vertelt hoef je niets te onthouden.
27. Wie ben ik, dat ik mag veroordelen?
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28. Sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan.
29. Steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed.
30. Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
31. Opstaan voor iemand misstaat niemand.
32. Niemand wordt groot door anderen te kleineren.
33. Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is de tijd verloren
laten gaan.
34. Overdrijf je zorgen niet! Veel drijft over.
35. De vraag is niet: wat moet ik geven? De vraag is: wat mag ik
overhouden?
36. Geduld slaat een brug over de diepste wateren.
37. Een Ons hulp is beter dan een Pond goede raad.
38. Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
39. Oordeel niet over dingen, waarvan je alleen de echo en de
schaduw kent.
40. U kunt – als u maar durft.
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E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

tel.: 020-6473238

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

tel.: 0297-582165

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

verzorging transport 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 A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

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
Rob v d Velde, 0297-583448

Uitvaartverzorging
Bank- en gironummers
Kerkbestuur St.Urbanus
Kerkbalans

Rabobank 39.23.53.407
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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Met pastor Mascini naar Rome
Ook dit jaar is het weer mogelijk om met me een aantal dagen door Rome
te wandelen. Graag laat ik u de kerken, huisjes en opgravingen zien waar
Petrus en Paulus en de eerste christenen gewoond hebben. Natuurlijk zien
we ook de prachtige basilieken en
zullen we van het mooie en gezellige
oude centrum van de stad genieten.
Er zijn dit jaar vier reizen.
Za. 16 maart tot en met do.21 maart
Za. 27 april tot en met zo 4 mei
(jongerenreis)
Za. 25 mei tot en met do. 30 mei
(oecumenische reis. Er gaat ook een
predikant mee)
Di. 22 oktober tot en met zo. 27 okt.
Meer info vindt u op de folders achter
in de kerk. U kunt ook met mij of de reisorganisatie contact opnemen.
Pastor Rob Mascini 023‐5291484 ‐ Reisorganisatie VNB 073‐6818111

Naar Ghana ?
Wil je lekker naar een warm land? Ghana is heerlijk………
John Duphey, in de zeventiger jaren de hoofdonderwijzer en rechterhand
van pastoor Verspeek, leidt in oktober 2013 weer een cultuurreis. Je ziet
niet alleen de kerk die Verspeek eigenhandig gebouwd heeft, maar je komt
ook op de grootste markt van Afrika. Je komt bij de inlanders thuis, maar
ook in fantastische natuurgebieden, watervallen en tropische bossen. John
maakt dat je het Ghanese volk goed leert kennen en op een zondag
brengt hij je naar een kerk. Dan ervaar je met hoeveel plezier
de mensen naar de kerk gaan en hoe de collecte daar een
geeffeest is. Op het eind van de drie weken ga je lekker een
paar dagen uitrusten en genieten aan het strand onder de
palmbomen.
Meer info? Vraag het ons. Of lees http://ghanakaderhulp.wordpress.com
Agnes en Ruud
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