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Beste medeparochianen,
oe reageerde u op het laatste nieuws binnen de parochie?
Was het opgewonden, instemmend, positief, of was het eerder
teleurgesteld, verdrietig of misschien zelfs negatief? Of was
het misschien neutraal en afwachtend op wat komen gaat? Het
was in ieder geval een bericht waarmee geschiedenis werd
geschreven binnen onze parochie: de officiële aankondiging
van de samenwerking binnen de regio, de ‘Personele Unie in
oprichting’. Sinds 01 januari hebben we na 384 jaar
parochiegeschiedenis geen zelfstandig bestuur meer, maar
een overkoepelend bestuur welke de 5 parochies in de regio
gaat aansturen, zijnde de wens van de bisschop. Toch best
baanbrekend, kunnen we stellen. Hierbij nogmaals de tekst
zoals deze werd voorgelezen tijdens de vieringen in het
weekend van 10&11 januari jl:
Het is beleid van het bisdom om alle parochies regionaal te laten samenwerken in
een bestuurlijk samenwerkingsverband; de personele unie. Voor ons geldt dat we
gaan samenwerken met de vijf parochies van de regio: Aalsmeer, De Kwakel,
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.
Als voorbereiding op de personele unie is op 1 januari opgericht: ‘de personele
unie in oprichting’. Dat betekent dat de vijf besturen de komende maanden zullen
gaan kijken hoe op goede wijze één personele unie van de vijf parochies
kan ontstaan.
Een personele unie betekent dat één kerkbestuur, samengesteld uit
vertegenwoordigers uit alle parochies, tegelijk het bestuur is van meerdere
parochies. Met als belangrijk uitgangspunt: de afzonderlijke parochies blijven
zelfstandig onder het gezamenlijke bestuur met eigen inkomsten en uitgaven en een
eigen parochieteam.
Onze parochie blijft dus eigen rechtspersoon, wat betekent dat het vermogen
eigendom van de parochie blijft. Het vermogen kan, mag en zal niet worden
verschoven naar andere parochies. Dat geldt ook voor de eigendommen: Het
kerkgebouw bijvoorbeeld, blijft van onze parochie. De vieringen gaan uiteraard
gewoon door en de inzet van alle vrijwilligers blijft hard nodig. De komende
maanden zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de
personele unie via het parochieblad.
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Aan de invulling hoe deze samenwerking tussen kerkbestuur
en onze eigen parochieteam gaat verlopen wordt nu hard
gewerkt. Zo zal er een ‘Huishoudelijk Reglement’ opgesteld
gaan worden welke o.a. bepaalt hoe we met elkaar omgaan en
waarin de taken van het nieuwe kerkbestuur en parochieteams
staan beschreven. Belangrijk uitgangspunt hierbij is, nogmaals
benadrukt, dat we juridisch en financieel zelfstandig blijven,
waarbij de zaken die we binnen de parochie zelf kunnen
regelen, ook blijven regelen. Tegelijkertijd zullen we onze
krachten gaan bundelen en gebruik maken van elkaars sterke
punten, ervaringen en aanwezige kennis op allerlei gebieden.
Wordt vervolgd!
Ander baanbrekend nieuws heeft zich nogal luidruchtig bij u
aangekondigd tijdens de klinkende oproep over het dorp voor
de Nachtmis 2014, tevens haar eerste officiële optreden: de
diepe klanken van ‘Salvator’! Mocht u zich afvragen wie of wat
dit is: het is de vierde klok in de kerktoren. In de vorige
uitgaven van de Urbanesklanken hebben we op ludieke wijze
getracht u al attent te maken op de wedergeboorte van deze
zwaargewicht. Daar hoort ter verduidelijking een stukje
geschiedenis bij. In het oorlogsjaar 1943 werden de 4
oorspronkelijke, bronzen klokken gevorderd door de bezetter.
Na de oorlog wilde toenmalig pastoor van Oord weer 4 klokken
terug hebben in de toren, maar door een gebrek aan financiën
werden het er 3. Daarmee bleef het originele ‘Te Deum’ motief
van de klokken, volgens
ontwerp van architect Jos
Cuijpers, incompleet. Dit
bleek voor een aantal
parochianen
zó
onbevredigend, dat zij
besloten in 2003
de
e
stichting ‘De 4 klok’ op te richten met als doel het vergaren
van de benodigde gelden en daarmee de 4e klok weer terug te
krijgen in de toren. Dit had voor het kerkbestuur nogal wat
voeten in de aarde, aangezien deze klok ca. 950 kilo zou gaan
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wegen: gezien de leeftijd en daarmee kwetsbaarheid van de
kerktoren een hele last. Middels goed overleg tussen
kerkbestuur en stichting is uiteindelijk een ideale, moderne (en
reeds beproefde) oplossing gevonden: Salvator werd digitaal
gemaakt: wel het originele, klinkende geluid in de toren, maar
niet het gewicht! Een van de voorwaarden was dat deze klok
ook écht als een klok moest klinken. Daarvoor hebben we
tijdens het uitvoerig testen van de klok
de afgelopen weken uw reacties
gepeild. Deze varieerden van “waarom
nu de klokken luiden…”, tot “zeker de
bedrading die niet klopt…” tot “prachtig
geluid hé…” en “weer eens wat reuring
over het dorp, heerlijk!...”Kortom: Missie
geslaagd! Hierbij wil het kerkbestuur de
leden van de stichting ‘De 4e klok’
nogmaals hartelijk feliciteren én danken voor hun passie, inzet
en volharding waardoor ‘Salvator’ na 72 jaar afwezigheid nu
weer feestelijk dan wel troostend maar i.i.g. weer als vanouds
vanuit onze St. Urbanus kerktoren over het dorp klinkt.
Nog een aantal klinkende zaken voor februari: Op zondag 08
februari om 14.15uur zal stichting ‘Vrienden van Urbanus’ voor
de 2e keer de ‘Urbanuslezing’ organiseren. Prof. dr. van Os,
voormalig directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam,
universitair hoogleraar en tevens lid van het comité van
aanbeveling van de Vrienden, zal het podium betreden en een
ongetwijfeld boeiend verhaal ten gehore brengen. Na afloop
wacht wederom een goed glas wijn. Van harte aanbevolen! Op
donderdag de 19e om 15.30uur is er voor de jongeren onder
ons weer “De Kinderclub”: altijd creatief en gezellig!
Graag tot de Urbanesklanken van maart,
Hartelijke groeten,
Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 31 januari, 19.00 uur
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Voor allen begraven op ons kerkhof

Misintenties, zondag 1 februari, 09.30 uur
Frits van Rijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Gerard Baas
Dorus Schrama
Piet van Rijn
Martin Groen

Een vriendelijk verzoek:
Op het kerkhof staat een groene bak. Wilt u daar svp. geen andere
zaken dan alleen groenafval in deponeren?
Dank voor uw medewerking!
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Misintenties, zaterdag 7 februari, 19.00 uur
Herman Fontijn
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 8 februari, 09.30 uur
Frits van Rijn
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Joanna van Oostveen
Conny Wesselingh - jaarmis
Overleden ouders Schrama-Huijg
Uit dankbaarheid
Voor kracht bij een ziekbed
Lien Bouwman-Leurs
Dorus Schrama
Kors van Rijn
Maria Brozius-van den Berg
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Misintenties, zaterdag 14 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 15 februari, 09.30 uur
Frits van Rijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dave de Laat
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Klaas Zwartendijk
Joanna van Oostveen
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Van Schaik-van Tol
Sjaak van Tol
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp – jaarmis
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan

Misintenties, woensdag 18 februari (Aswoensdag), 18.30 uur
Dorus Schrama
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Misintenties, zaterdag 21 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 22 februari, 09.30 uur
Frits van Rijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Joanna van Oostveen
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen
Dorus Schrama
Henk van Schaik
Overleden familie C.A. Nieuwendijk
Lien Bouwman-Leurs
Pieter en Jos Schrama
Overleden familie Zeinstra-Erkelens
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Misintenties, zaterdag 28 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Jan Andriessen

Misintenties, zondag 1 maart, 09.30 uur
Frits van Rijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Martin Groen
Dorus Schrama
Adrianus Huyskes
Joanna van Oostveen
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Overzicht activiteiten in het cluster
Datum
zaterdag 31 januari
zondag
1 februari
e
4 zondag door het jaar
zaterdag
7 februari

groen

De Kwakel

Uithoorn

St. Jans Geboorte

Emmaüsparochie

------

Woord en
gebedsviering
11.00u Euch.

9.30u Euch.
-- - - - -

zondag
8 februari groen
e
5 zondag door het jaar
zaterdag
14 februari

9.30u Euch.

zondag
15 februari groen
e
6 zondag door het jaar

9.30u Euch. /
presentatie
communicantjes
19.00u Euch.

Aswoensdag 18 februari
paars
zaterdag
21 februari

-----

-----

zondag
22 februari paars
e
1 zondag veertigdagentijd
zaterdag
28 februari

9.30u Euch.

zondag
1 maart
paars
e
2 zondag veertigdagentijd

9.30u Euch.

-----

Woord en
gebedsviering
11.00u Euch.
Woord en
gebedsviering
11.00u Euch.
19.45u Euch.
Woord en
gebedsviering
11.00u Euch.
Woord en
gebedsviering
9.30u Euch.
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Activiteitenoverzicht februari 2015
datum:

tijd:

soort viering:

voorganger:

za. 31 jan.

19:00 uur

Woord- en Gebedsviering

Elly van Rooden

zo. 1 feb.

09:30 uur

Euch. Viering

za. 7 feb.

19:00 uur

Woord- en Gebedsviering

zo. 8 feb.

09:30 uur

Euch.Viering

zo. 8 feb.

14:15 uur

Urbanuslezing door voormalig directeur van het

za. 14 feb.

19:00 uur

Woord- en Gebedsviering

zo. 15 feb.

09:30 uur

Euch. Viering

wo. 18 feb.

18:30 uur !

Euch. Viering

do 19 feb.

15.30 uur

Kinderclub

za. 21 feb.

19:00 uur

Woord- en Gebedsviering

zo. 22 feb.

09:30 uur

Euch. Viering

za. 28 feb.

19:00 uur

Woord- en Gebedsviering

zo. 1 mrt

09:30 uur

Euch. Viering

Marino den Haan

Paul Goossens

Aswoensdag
Elly van Rooden
Maurice Fontijn
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zang:

organist:

lector:

misdienaar:
Anne,
Maayke

samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

samenzang

Peter Overdijk

Margaret Timmermans

Ab en Cock

Rijksmuseum prof. dr. van Os, georganiseerd door Stichting de Vrienden
samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Margaret Timmermans

Ab en Cock

Ab en Cock

Niek Baas
samenzang

Peter Overdijk

samenzang

Peter Overdijk

Cilia Krak

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens

Anne,
Maayke
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BESTE PAROCHIANEN,
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen Kerstdagen:
dankbaarheid jegens God want het Kerstfeest en de ervaring dat het
goddelijk Kind voor ons is geboren, is niet iets wat wij mensen
totstandbrengen; maar zeker ook dankbaarheid jegens alle
parochianen die op de een of andere manier, rond deze dagen, hun
bijdrage hebben geleverd! Het was allemaal prachtig (zoals altijd,
trouwens). Men zou kunnen zeggen dat het gewoon zo hoort, dat het
vanzelfsprekend is dat wij de kerk in deze dagen versieren, dat wij de
liturgie goed voorbereiden, de liederen extra repeteren, de kerk
schoonmaken, de boekjes, de kerststal, enz. Nee, vanzelfsprekend is
het niet. Daarom mogen wij blij en dankbaar zijn dat dit alles is
gebeurd en fantastisch was!
In dit nummer leest u meer over de vorming van de personele unie
van 5 parochies waaronder ook onze parochie. Dit is, met het oog op
de toekomst, ook een belangrijke ontwikkeling voor onze
gemeenschap. De parochie blijft bestaan en blijft ook economisch
zelfstandig; op bestuurlijk niveau echter zullen wij meer gaan
samenwerken met de andere parochies van de regio. Het doel van
deze ontwikkeling is de uitdagingen waarvoor wij in de toekomst
komen te staan, aan te kunnen.
Persoonlijk hoop ik dat de Heer ons in dit nieuwe jaar het verlangen
geeft en de genade (want het is toch een cadeau van Boven) om de
Blijde Boodschap van het Evangelie weer centraal te stellen in onze
parochiegemeenschap. Dit is van wezenlijk belang om aan de
toekomst van onze parochie(s) te kunnen bouwen: het Goede Nieuws
van de liefde van Christus voor alle mensen als fundament van ons
Kerk-zijn en waar het in de kern, in onze parochiegemeenschap om
gaat.
Ten slotte, kapelaan Henry en ik hopen in het voorjaar naar de
pastorie van de Burght te kunnen verhuizen. Samen met het bestuur
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aldaar en met Jeroen Hoekstra hebben wij de laatste weken enkele
praktische zaken geregeld om een en ander mogelijk te maken.
Hartelijke groeten. Wij bidden voor u allen. Bidt u ook voor ons!
Pastoor Samuel

VASTENTIJD
Almachtige God,
geef dat wij door het beleven
van deze voorbereiding op Pasen
dieper doordringen in het mysterie van Christus
en door een betere levenswijze
ons voor zijn verlossing openstellen.
Door onze Heer…
(uit het Romeins Missaal, blz. 232)
Dit is het Openingsgebed van de eucharistieviering op de eerste
zondag van de Veertigdagentijd. Wij bidden het in de mis na de
schuldbelijdenis en vóór de eerste lezing. Het gaat hier om de
Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke, Latijnse gebed, een
tekst die meer dan duizend jaar oud is en die tot ons is gekomen door
de levende traditie van de Kerk.
In een paar zinnen vinden wij hier de kern van de betekenis van de
Vastentijd, de jaarlijkse tijd van voorbereiding op de Goede Week en
het hoogfeest van Pasen, de gedachtenis van het lijden, sterven en
verrijzen van onze Heer Jezus Christus.
Zoals wij in dit gebed kunnen lezen, is de Vastentijd een tijd om “ons
open te stellen” voor de verlossing, die van Christus komt. Ik sta
open als ik de realiteit van mijn zwakheid durf te erkennen en
tegelijk bereid ben om Christus te ontvangen, als ik besef dat ik Hem
nodig heb. Iemand die genoeg heeft aan zichzelf is uiteindelijk in
zichzelf opgesloten en behoeft geen hulp van buiten.
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Een tweede element dat opvalt in dit gebed is de wijze waarop men
zich moet openstellen: dat is “door een betere levenswijze”.
Duidelijk kunnen wij hier zien welke houding van bekering de
Vastentijd van ons vraagt. De bekering is niet zozeer een verandering
van godsdienst maar het is vooral een verandering van levenswijze.
God vraagt voortdurend aan zijn volk en dus ook aan ons om een
houding van bekering, om vruchten van bekering voort te brengen in
ons leven, de zonde te verlaten en met Hem en de naaste in het reine
te komen. Een betere levenswijze wordt dus duidelijk door concrete
daden.
Als wij nog wat verder op dit gebed ingaan, dan zien we dat het doel
van de inspanning die in de Vastentijd van ons wordt gevraagd, het
“dieper doordringen in het mysterie van Christus” is. Met andere
woorden: de Vastentijd wil ons het Paasmysterie doen binnengaan,
namelijk de levende gebeurtenis die wij in de Goede Week
herdenken. De liturgische vieringen rond het Paasfeest zijn namelijk
geen rituelen die wij jaarlijks automatisch herhalen of misschien
vieringen die wij naar onze smaak samenstellen. Nee, de vieringen
van de Goede Week, en vooral de Paaswake, zijn onze huidige en
concrete beleving van de bevrijding van Pasen, en dit door middel
van de liturgie. Dat wil zeggen: als wij dit jaar Pasen vieren, dan
vieren wij ook ónze eigen bevrijding uit de dood!
Daarom hebben wij een tijd van voorbereiding nodig: om te zien dat
wij bevrijd moeten worden en om hoopvol naar die bevrijding te
verlangen. Omdat wij allemaal zwak zijn, kunnen wij dit alles beter
aan God vragen… En daarom bidt de Kerk in haar wijsheid dit gebed
al eeuwenlang op de eerste zondag van de Vastentijd.
Pastoor Samuel
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Ben je tussen de 6 en 13 jaar?
Kom dan gezellig naar de Kinderclub......
Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn
van harte welkom!
Wanneer: donderdag 19 februari van: 15.30 tot 16.45 uur
Waar: in de pastorie van de Sint Urbanuskerk
Thema: het mooie bijbelverhaal over: De genezing van een
zieke.
Na lezing gaan we na:
- Wat doet Jezus om de zieke te genezen?
- Waarom worden de schriftgeleerden zó boos?
- Zijn ze niet blij voor de zieke man?
- Wat zou jij hebben gedaan, als je Jezus was....?
Het wordt weer een gezellige middag,
tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly.
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Collectes februari
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden
in het weekend van 7 en 8 februari
Vastenactie: deze start met de collecte op Aswoensdag en sluit in
het weekend van Pasen. De Vastenzakjes zijn bij het schrijven van
dit stukje nog niet in Nes gearriveerd. Deze zullen met de
Urbanesklanken van maart worden verspreid.

†

Heel	
  bijzonder,	
  heel	
  gewoon,	
  
	
  Gewoon	
  een	
  heel	
  bijzondere	
  man	
  

	
  

Na	
  een	
  oneerlijke	
  strijd	
  tegen	
  het	
  onvermijdelijke	
  is	
  van	
  ons	
  
heengegaan	
  mijn	
  lieve	
  zorgzame	
  echtgenoot,	
  onze	
  vader,	
  
schoonvader	
  en	
  grappige	
  opa.	
  	
  
	
  

Frits van Rijn
Fredericus	
  Franciscus	
  
	
  
9	
  maart	
  1945	
  

	
  	
  13	
  januari	
  2015	
  

	
  
Op	
  maandag	
  19	
  januari	
  hebben	
  wij	
  tijdens	
  de	
  uitvaartplechtigheid	
  
in	
  onze	
  Sint	
  Urbanuskerk	
  afscheid	
  van	
  hem	
  genomen.	
  Aansluitend	
  
vond	
  om	
  15.00	
  uur	
  de	
  crematieplechtigheid	
  plaats	
  in	
  het	
  
crematorium	
  te	
  Uithoorn.	
  	
  
	
  

Moge	
  hij	
  na	
  een	
  leven	
  van	
  werk,	
  zorg	
  en	
  plicht	
  nu	
  zijn	
  thuisgekomen	
  
in	
  de	
  eeuwige	
  liefde	
  van	
  God	
  zijn	
  schepper.	
  
	
  

Wij	
  wensen	
  Molly	
  zijn	
  vrouw,	
  zonen,	
  schoondochters,	
  de	
  
kleinkinderen	
  en	
  de	
  gehele	
  familie	
  veel	
  sterkte	
  toe	
  bij	
  het	
  
verwerken	
  van	
  dit	
  verlies.	
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Actie Kerkbalans 2014
Het streefbedrag -was evenals in 2013- €. 22.000.
Bij het schrijven van de Urbanesklanken van december zag het er
naar uit dat het moeilijk zou zijn om dit bedrag weer bijeen te brengen.
Welnu, dankzij uw inspanning is het onze geloofsgemeenschap toch
weer gelukt om deze doelstelling waar te maken.
Met het als laatste, op 31 december binnengekomen bedrag, sluiten
wij de actie Kerkbalans 2014 af met:

” €. 22.074,48 ”
Het is geweldig dat u ook in 2014 weer zoveel voor
onze parochie heeft kunnen bijdragen.
Met dank namens het parochieteam, Joop Sibum, penningmeester
Opbrengst collectes
3 + 4 januari
10 + 11 januari
17 + 18 januari

314,35
222,35
217,15

	
  
	
  

	
  
VAKANTIE-TIP 2015………………………….CELEBRATE!!!!!!
Misschien is één van uw goede voornemens voor 2015: ‘Dit jaar eens
meer met mijn geloof bezig zijn’. Dat kan; als u uw vakantie nog
niet helemaal heeft ingevuld is Celebrate een goede stap daarin.
Van 24 t/m 31 juli bent u welkom in Pagedal te Stadskanaal.
Thema: ” in UNITY ”
In eenheid je geloof vieren met jong en oud. Zeer inspirerend.
Celebrate is een combinatie van vakantie houden en je geloof
beleven. Er is een programma voor kinderen, tieners, jongeren en
volwassenen. Echt feest om dat mee te maken.
Voor meer info, bel Marlies van der Lelij tel. 567848, kijk op
www.celebratefestival.nl. of op You Tube:@Celebrate@the movie.
Tot slot, laat het niet alleen bij een goed voornemen blijven, want u
weet, de weg naar de hel is geplaveid met………………………….
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VASTENAKTIE	
  2015	
  DE	
  "THEESLAVEN"	
  VAN	
  SRI-‐LANKA	
  
Schrijnende	
  werkelijkheid	
  	
  
Achter	
  de	
  glanzende	
  toeristenfolders	
  gaat	
  een	
  schrijnende	
  werkelijkheid	
  schuil.	
  Pas	
  
in	
  2009	
  is	
  de	
  bloedige,	
  jarenlange	
  burgeroorlog	
  geeïndigd	
  nadat	
  het	
  regeringsleger	
  
de	
  resterende	
  Tamiltijgers	
  in	
  een	
  hoek	
  had	
  gedreven	
  en	
  gedood.	
  De	
  oorlog	
  tussen	
  
de	
  twee	
  belangrijkste	
  bevolkingsgroepen,	
  de	
  Boedddistische	
  	
  Singalezen	
  en	
  de	
  
Hindoeïstiche	
  Tamils,	
  heeft	
  diepe	
  wonden	
  geslagen,	
  die	
  nog	
  lang	
  niet	
  zijn	
  genezen	
  
en	
  die	
  het	
  land	
  nog	
  altijd	
  splijten	
  langs	
  etnische	
  en	
  religieuze	
  grenzen.	
  
	
  	
  
Campagne	
  project	
  2015:	
  SETIK	
  
Tijdens	
  de	
  40	
  dagen	
  tijd	
  die	
  start	
  op	
  aswoensdag	
  18	
  februari	
  en	
  duurt	
  tot	
  1e	
  
paasdag	
  5	
  april	
  zal	
  er	
  geld	
  ingezameld	
  worden	
  voor	
  het	
  landelijk	
  project	
  van	
  de	
  
Vastenaktie	
  dat	
  zich	
  richt	
  op	
  het	
  jongerenwerk	
  van	
  SETIK	
  in	
  Sri-‐Lanka.	
  
	
  
SETIK	
  is	
  de	
  charitasorganisatie	
  van	
  het	
  
bisdom	
  Kandy.	
  Dit	
  bisdom	
  ligt	
  in	
  het	
  
midden	
  van	
  het	
  eiland,	
  het	
  beroemde	
  
theeplantage-‐gebied.	
  De	
  theeplantages	
  
zijn	
  in	
  de	
  19de	
  eeuw	
  door	
  de	
  Engelsen	
  
aangelegd.	
  Zij	
  haalden	
  Tamils	
  uit	
  India	
  
om	
  op	
  de	
  plantages	
  te	
  werken,	
  in	
  feite	
  
als	
  slaven.	
  Deze	
  Tamils	
  leven	
  nog	
  steeds	
  
op	
  de	
  theeplantages	
  in	
  kleine	
  gesloten	
  
gemeenschappen.	
  De	
  dorpen	
  zijn	
  zeer	
  
geïsoleerd	
  en	
  de	
  mensen	
  verdienen	
  
nauwelijks	
  voldoende	
  om	
  van	
  te	
  leven,	
  
het	
  ontbreekt	
  aan	
  basisvoorzieningen	
  
als	
  schoon	
  water,	
  sanitair,	
  en	
  openbaar	
  
vervoer.	
  Veel	
  vrouwen	
  werken	
  voor	
  een	
  
paar	
  euro	
  per	
  dag	
  als	
  theeplukster	
  of	
  
vertrekken	
  naar	
  het	
  buitenland,	
  veel	
  
mannen	
  zijn	
  werkeloos	
  en	
  hebben	
  een	
  
alcoholprobleem.	
  De	
  kinderen	
  worden	
  daardoor	
  slecht	
  begeleid	
  en	
  verlaten	
  vaak	
  
voortijdig	
  hun	
  school.	
  Ze	
  gaan	
  op	
  jonge	
  leeftijd	
  werken	
  of	
  zwerven	
  langs	
  de	
  straat.	
  
Via	
  het	
  jongerenwerk	
  wil	
  SETIK	
  de	
  kinderen	
  en	
  jongeren	
  van	
  de	
  theeplantages	
  
zelfstandig	
  en	
  zelfbewust	
  maken.	
  Door	
  middel	
  van	
  een	
  groot	
  aanbod	
  aan	
  
trainingen	
  en	
  workshops	
  stimuleren	
  de	
  stafmedewerkers	
  van	
  SETIK	
  kinderen	
  en	
  
jongeren	
  hun	
  schoolopleiding	
  af	
  te	
  maken.	
  Daarnaast	
  zorgt	
  SETIK	
  voor	
  extra	
  
opvang	
  en	
  begeleiding	
  na	
  schooltijd	
  van	
  basisschoolleerlingen	
  en	
  voorziet	
  kleine	
  
bibliotheken	
  in	
  de	
  dorpjes	
  op	
  de	
  theeplantages	
  van	
  boeken.	
  De	
  kinderen	
  kunnen	
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hier	
  na	
  schooltijd	
  terecht	
  voor	
  extra	
  lessen	
  en	
  hulp	
  bij	
  huiswerk.	
  Deze	
  opvang	
  
gebeurt	
  door	
  de	
  jongeren	
  die	
  zelf	
  deel	
  uitmaken	
  van	
  de	
  programma's	
  van	
  SETIK.	
  
Tevens	
  richt	
  de	
  hulp	
  zich	
  op	
  het	
  verbeteren	
  van	
  basisvoorzieningen	
  als	
  schoon	
  
(drink)water,	
  sanitaire	
  voorzieningen	
  en	
  huisvesting.	
  
	
  
Kortom:	
  een	
  project	
  dat	
  zeer	
  de	
  moeite	
  waard	
  is	
  om	
  te	
  ondersteunen	
  	
  
De	
  missiegroep.	
  

	
  
	
  

	
  

Sobere Maaltijden
In de 40 dagentijd voor Pasen zullen ook dit jaar weer op 3 woensdagen in
oecumenisch verband de sobere maaltijden worden gehouden:
1. Op aswoensdag 18 februari in De Burght
2. op 11 maart in De Schutse
3. op 25 maart in De Kwakel.
Alle maaltijden zijn van 18.00 tot 19.00 uur.
Zoals de naam al aangeeft is het een tijd van bezinning en soberheid. Dit
willen we samen in de maaltijden tot uitdrukking brengen.
De bedoeling is dat de deelnemers een gift geven voor een goed doel. Dit
jaar is de opbrengst van het Vastenaktieproject voor jongeren die leven in
Sri Lanka .Via SETIK willen we hen steunen (zie tekst Vastenactie over
wat SETIK inhoudt.
Bij deelname krijgt u tijdens de sobere maaltijden een strookje uitgereikt
waarop u kunt aangeven hoeveel u wilt besteden voor het goede doel. Op
het strookje staat op welke bankrekening u uw gift kunt overmaken.
Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens de maaltijden contant te betalen.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of
meerdere maaltijden. Ze zijn uitermate geschikt voor jong en oud. Met
verschillende leeftijden aan tafel gaan geeft een extra dimensie. Het is één
manier om praktische invulling te geven aan de 40 dagen tijd.
We willen graag weten hoeveel gasten we mogen verwachten. U kunt u
zich via de intekenlijsten achter in de kerk opgeven of via het
parochiesecretariaat: tel. 561439 of secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Te zijner tijd zullen in onze kerken posters hangen en flyers liggen ter
verspreiding. We hopen uiteraard op veel deelname.
Werkgroep Sobere Maaltijden, Rosalie, Chris en Marlies	
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Nesser	
  Dames	
  Vereniging:	
  
	
  
Maandag	
  16	
  februari	
  2015	
  
	
  

Creatieve	
  avond	
  
	
  
Op	
  deze	
  avond	
  gaan	
  we	
  een	
  etagère	
  maken.	
  
Niet	
  moeilijk,	
  maar	
  wel	
  heel	
  erg	
  leuk,	
  en	
  natuurlijk	
  gezellig!	
  
Voor	
  allerlei	
  doeleinden	
  te	
  gebruiken,	
  binnen	
  voor	
  een	
  high	
  tea,	
  met	
  
diverse	
  lekkernijen	
  voor	
  onze	
  visite.	
  
Maar	
  ook	
  buiten	
  leuk	
  te	
  gebruiken	
  voor	
  onze	
  vogelvrienden.	
  
Dus…	
  noteer	
  ook	
  deze	
  avond	
  in	
  de	
  agenda.	
  
Een	
  winterse	
  knusse	
  knutselavond..	
  
	
  
	
  
Aanvang:	
  20.00	
  uur	
  
Kosten:	
  €	
  2,00	
  
Niet-‐leden:	
  €	
  4,00	
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

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

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

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

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

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

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fwesselingh@kpnmail.nl

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

020-7471212
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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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel
Urbanuslezing door prof.dr. H.W. van Os
Op zondag 8 februari om 14:15 uur organiseren wij onze tweede
‘Urbanuslezing’ in de Urbanuskerk. De lezing van Henk van Os luidt:
“Musea van bewaarplaats tot publieksinstelling”.

Henk van Os is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam en voormalig directeur van het Rijksmuseum. Hij heeft
nationale bekendheid gekregen door tv-programma’s als
Museumschatten en Beeldenstorm. Entree: € 7,50 inclusief koffie/thee.
Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland
Het nieuwjaarsconcert op zondag 11 januari jl. was een groot succes.
Naast de 50 orkestleden waren er 220 bezoekers aanwezig. Foto’s en
een filmpje zijn te zien op onze Facebook-pagina. De muziek met de
akoestiek van de kerk werd erg gewaardeerd. De aanwezigen doneerden
gezamenlijk 902,71 euro voor onderhoud aan het kerkgebouw.
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
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