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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
2

Beste medeparochianen,
Mocht u binnenkort enigszins verbaast weer “….Opname 2,
stilte op de set…” horen, in combinatie met een hoop activiteit
op het kerkplein én in de pastorie, kunnen we u nu alvast
verklappen dat dit dan geen spookgeluiden zijn, maar geplande
opnames voor de serie ‘Hollands Hoop’ seizoen 3, wellicht bij u
bekend van de tv. Op 4, 5, 6, en 7 februari zal er gefilmd gaan
worden, waarbij naast het hele circus aan opnamemedewerkers, ook de bekende
NL-acteur Chris Zegers zijn
opwachting zal maken. Als
parochieteam worden we
regelmatig benaderd door
Hilversum voor het huren van
onze pastorie als locatie voor
diverse films of series. Blijkbaar valt het decor en de omgeving
goed in de smaak bij de verschillende producenten. Het levert
in ieder geval veel dankbaarheid op bij de filmploegen, acteurs
en andere medewerkers door steevast een warme ontvangst en
een breed scala aan mogelijkheden, waaronder de uitstraling
van ons Rijksmonument, de pastorie. En het levert ons weer
een aardig zakcentje op welke we gebruiken voor in en om de
parochie. Ofwel goed voor onze balans en daarmee vitaliteit,
welke steevast op ons netvlies staan. En niet alleen bij ons,
maar ook bij ons kerkbestuur en uiteraard ons bisdom HaarlemAmsterdam. Terwijl dit voorwoord wordt geschreven, staat ons
kerkbestuur in de startblokken om bij het bisdom langs te gaan
om de recente vitaliteitsscan, opgesteld volgens de criteria van
het bisdom, met hen te bespreken. Een belangrijk moment voor
alle
5
de
parochies
binnen
onze
Regio
en
samenwerkingsverband. Over de uitkomst van deze scan is hier
in het voorwoord al eerder geschreven. De conclusie die we
daaruit konden trekken is dat alle 5 de parochies op dit moment
vitaal zijn. Een mooi resultaat, waarbij we echter niet
zelfgenoegzaam achterover kunnen gaan leunen aangezien het
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slechts een momentopname is en we in de toekomst ook
blijvende vitaliteit moeten kunnen laten zien. V.w.b. het
financiële gedeelte helpt het verhuren van de pastorie door
bovengenoemde activiteit dus goed mee in het vitaal blijven.
Daarmee is vitaal zijn niet alleen een opdracht, maar voor ons
allen ook nog eens leuk en interessant om te doen.
Een andere component van vitaal zijn en blijven is de
“bemensing”. Niet alleen tijdens de viering, maar ook door
betrokkenheid met en binnen de parochie. Ook op dat gebied
doen we het goed en ook hier zullen we naar de toekomst
eveneens ons best moeten blijven doen om dit zo te houden.
Hierbij zullen we ook uw hulp steeds nodig hebben! Een mooie
gelegenheid
doet
zich
hierbij voor middels de
Eerste Heilige Communie.
Voor dit jaar hadden we 2
kandidaten, wat in onze
ogen niet voldoende was
om een eigen viering in
onze St.Urbanuskerk te
houden, wat voor zowel de
kandidaten
als
onze
gemeenschap de voorkeur
zou hebben en een grote stimulans zou zijn voor deze
betrokkenheid. We hebben daarom als parochieteam besloten
om de kandidaten voor dit jaar naar volgend jaar door te
schuiven. Daarbij hebben we een lijstje opgesteld met mogelijke
kandidaten die in 2020 dan kunnen aansluiten bij de 2 eerder
genoemde kinderen. Nu kunnen we natuurlijk iedere ouder op
dit lijstje apart gaan benaderen, maar wat is er mooier dan dat
u als ouder zelf het initiatief neemt en te kennen geeft dat u uw
kind graag wilt opgeven voor deze bijzondere en feestelijke
gebeurtenis…! We zouden het fantastisch vinden als de vitaliteit
vanuit de St.Urbanus-gemeenschap op deze manier gestalte
zou krijgen. Dus heeft uw zoon of dochter nog geen Eerste
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Heilige Communie gedaan en is minimaal 6 jaar oud, meldt u
dan aan! We horen graag van u!!
In onze ogen is vitaliteit niet alleen een opdracht voor de
parochie zelf. We zien hierin ook een taak voor ons pastoraal
team én ons bisdom weggelegd. We willen immers samen een
vitale kerk zijn en
blijven, waarbij ons
geloof steeds centraal
staat. Om dat waar te
kunnen maken, zullen
we
allen
hieraan
moeten meewerken
en blijvend inspannen
om zo resultaat te
boeken waardoor de
gewenste vitaliteit behouden blijft. Door deze gezamenlijke
inspanningen delen we de verantwoordelijkheid voor de vitaliteit
binnen onze parochie en elk van de andere 4 parochies van ons
samenwerkingsverband. Nu worden er al allerlei activiteiten op
dit gebied ontplooid, denk hierbij aan de Kinderclub! En doen
we elke weekend via de vieringen inspiratie op waarmee we de
week ingaan. Toch is er meer mogelijk, zo denken wij. De enige
contactmomenten die we nu hebben met Haarlem, bestaat uit
het aanvragen van Bisschoppelijke Machtigingen ofwel
toestemming
vragen
voor
onderhoud
aan
onze
Rijksmonumenten en bezittingen, verhuur van pastorie (ja, ook
voor de bovengenoemde filmopnames) en het mogen doen van
bovengemiddelde uitgaven. Ofwel vooral op ambtelijk-proces
niveau. Met name vanuit ons bisdom zouden we graag meer
handreiking, gedachtegoed en inhoudelijke ondersteuning
ontvangen op het gebied van ons geloof, om zo de door beiden
gewenste vitaliteit en betrokkenheid te vergroten. Misschien niet
eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Als volk van God onderweg
kunnen we dit immers altijd goed gebruiken, nietwaar?!

5

Hoe zit het eigenlijk met de vitaliteit en activiteit rondom het
woonhuis op Amsteldijk zuid 134? Goed kunnen we u melden!
2 Jonge mensen hebben interesse getoond om het huis te
huren. Onlangs is er een nieuw huurcontract met hen getekend,
waarna dit is doorgestuurd naar ons bisdom ter beoordeling en
voor het verkrijgen van toestemming om het te mogen verhuren.
Ervan uitgaande dat we hier binnenkort een positieve uitslag
van mogen ontvangen vanuit Haarlem, willen we graag de
nieuwe bewoners alvast van harte welkom heten en een mooie
tijd toewensen in hun nieuwe stulpje in ons mooie dorp en
omgeving.
En hoe zit het eigenlijk met die steigers rondom de kerk; dat lijkt
iets minder vitaal aangezien ze al meer dan een jaar staan…
Recent ontvingen we een aantal foto’s van de architect
genomen
in
het
glasatelier en daaruit
blijkt dat er hard
gewerkt wordt aan de
glas in lood ramen.
Het lood is verwijderd
en hier en daar
worden de kapotte
stukjes
glas
vervangen.
De
detaillering is volgens
de
vaklieden
bijzonder mooi! Zodra
de ramen klaar zijn,
kunnen ze worden
teruggeplaatst.
De
vensters zijn reeds
opgeknapt en voorbereid door de aannemer, ook hier vakwerk!
Mocht het mogelijk zijn, willen we op een later tijdstip nog een
bezoek brengen aan het atelier om de verder gevorderde
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resultaten
te
bekijken.
Houdt
u
de
www.urbanusparochienes.nl maar in de gaten.

website

Vitaal blijven is niet een opdracht en uitdaging voor 1 parochie,
het is een missie voor ons allen. Alleen samen kunnen en gaan
we deze uitdaging aan, om deze vitale missie steeds te laten
slagen. Op weg!
Graag tot de Urbanusklanken van maart,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Veel commotie over Nashville-verklaring
Er is veel ophef over de ondertekening (van enkele prominenten)
van de Nashville-verklaring. In deze verklaring staat beschreven
hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en
seksualiteit. De Nashville-verklaring stelt dat mensen zich niet
mogen identificeren als homo of transgender. Doen ze dat wel,
dan wordt er gesuggereerd dat je daarvan genezen kunt worden.
Afgelopen week werd een mooi gedicht van de dichter/dominee
Sytze de Vries gepubliceerd.
Deze tekst werd als ‘Statement’ naar buiten gebracht en is een
bemoediging voor de mensen die zich door deze verklaring
teruggeworpen voelen in de tijd. Veel protestante kerken hebben
de regenboogvlag uitgehangen als protest tegen het
ondertekenen van deze verklaring.

Ongestraft mag liefde bloeien
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
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Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!
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Activiteitenoverzicht februari 2019
datum

tijd:

soort viering:

voorganger:

za. 2 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Maurice Fontijn

zo. 3 feb.

09:30 u

Eucharistie Viering

za. 9 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Maurice Fontijn

zo.10 feb.

09:30 u

Woord- en Communieviering

Elly van Rooden

do. 14 feb.

15:30 u

Kinderclub! Thema: "St.
Valentijn"

za.16 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

zo.17 feb.

09:30 u

Eucharistie Viering

za.23 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

zo.24 feb.

09:30 u

Eucharistie Viering

Paul Goossens

Marino den Haan

10

zang:

organist:

lector:

samenzang

Ria Kempers

St. Cecilia

Ria Kempers

Paul Goossens

samenzang

Ria Kempers

Jos den Haan

St. Cecilia

Leo van Rijt

Margaret
Timmermans

samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Peter Overdijk

Marino den Haan

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Peter Overdijk

Cilia Krak

misdienaars:

koster:
Theo

Anne, Maayke,
Jeroen

Huub
Theo

Ab, Cock

Huub

John
Ab, Cock

John
John

Ab, Cock

Ab
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Activiteiten in de regio
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Misintenties, zaterdag 2 februari 19.00 uur
Annie Vink-Erkelens
Kees Fontijn
Rick van Zwieten
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 3 februari, 09.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Conny Wesselingh - jaarmis
Dorus Schrama
Johanna Smit-Touw
Nicolaas Nieuwendijk
Overl ouders Jan en Jaan van Schaik-van der Veen
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Patrick Fronik
Piet van Rijn
Theo van den Bosch
Toos Wesselingh
Uit dankbaarheid bij een 50ste verjaardag
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zaterdag 9 februari, 19.00 uur
Annie Vink-Erkelens
Kees Fontijn
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid
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Misintenties, zondag 10 februari, 09.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Dorus Schrama
Eef den Blanken-Koppers
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine
Herman Baas en overleden ouders
Johanna Smit-Touw
Kors van Rijn
Lien Bouwman-Leurs
Martin Groen
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
Theo Zeinstra
Dat we allen goed werk mogen hebben
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 16 februari, 19.00 uur
Annie Vink-Erkelens
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst

Misintenties, zondag 17 februari, 09.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Dave de Laat
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp - jaarmis
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Eef den Blanken-Koppers
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Johanna Smit-Touw
Klaas Zwartendijk
Nicolaas Nieuwendijk
Overl ouders Jan en Jaan van Schaik-van der Veen
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Overleden familie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Rie Timmermans-van der Zwaan
Liefde voor elkaar
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst

Misintenties, zaterdag 23 februari, 19.00 uur
Annie Vink-Erkelens
Kees Fontijn
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 24 februari, 09.30 uur
Annie Vink-Erkelens
Dorus Schrama
Johanna Smit-Touw
Lien Bouwman-Leurs
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Ria van Braak-van Rijn
Theo Zeinstra
Toos Wesselingh
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens
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Collectes
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal
plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 februari.
Opbrengst Collectes
weekend 22 + 23 december
Nachtmis
24 december
Kerstochtend 25 december
2e Kerstdag 26 december
weekend 29 + 30 december
weekend 05 + 06 januari
weekend 12 + 13 januari
weekend 19 + 20 januari

282,80
1076,25
293,25
237,40
321,30
333,50
332,85
411,95

Nog even dit ….. over Actie Kerkbalans 2018
Dat de Sint Urbanusparochie en kerk u zeer ter harte gaat is ook in
2018 weer gebleken. In december lieten wij u weten dat het nog
moeilijk zou worden om de begrote opbrengst van €. 22.500 te
realiseren we hadden toen nog €. 3.547.60 te gaan.
Het parochieteam vindt het geweldig om nu te kunnen melden dat dit
bedrag ruimschoots is overschreden.
In december heeft u gezamenlijk nog eens €. 4.953,75 bijgedragen
en is de opbrengst over geheel 2018: €. 23.906,94
Ja, in onze Nesser geloofsgemeenschap begrijpen we het:
” De Urbanuskerk daar geef je voor ’’
Namens het parochieteam wil ik u van harte bedanken voor dit
geweldige resultaat.
Joop Sibum
Penningmeester

Portikosten Urbanesklanken
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers
bezorgd. Onze buitenparochianen en overige geïnteresseerden
ontvangen de Urbanesklanken per post.
Sinds 2010 vraagt het bestuur hiervoor een vrijwillige
tegemoetkoming in de portokosten.
Ook in 2019 verzoeken wij de ontvangers per post om een vrijwillige
bijdrage voor deze service. U kunt uw bijdrage overmaken op
bankrekening: NL22 RABO 0392 3534 07
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t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus
onder vermelding van ”portikosten Urbanesklanken”.
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam ,
Joop Sibum
Penningmeester

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan.
Wie kan voelen wat je hebt geleden,
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma

Annie Vink-Erkelens
Susanna Margaretha Maria
sinds 8 mei 1972 weduwe van Petrus Hubertus Vink
*Ouder-Amstel, 21 augustus 1930

†Amstelveen, 12 januari 2019

Op zaterdag 19 januari om 10.00 uur zijn wij getuige geweest van
Annie’s laatste overvaart vanaf de Ronde Hoep West naar de
Amsteldijk Zuid, waar wij haar hebben opgewacht en begeleid naar de
Sint Urbanuskerk.
In de gezongen uitvaartdienst hebben wij onder grote belangstelling
afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats
op ons parochiekerkhof ’’ Vreedenhof ’’.
Moge zij eeuwig voortleven in de eeuwige rust en liefde van God haar
Schepper in wie zij zoveel vertrouwen had.
Wij wensen Gonnie haar dochter, Roel haar schoonzoon en de
kleinkinderen Bram en Wouter veel sterkte toe met het verwerken van
dit verlies.
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CELEBRATE-festival van 26 april t/m 3 mei te Voorthuizen
In de meivakantie krijgt u de kans om naar een geweldig
katholiek festival te gaan. Dat kan met het hele gezin, maar
ook alleen bent u van harte welkom. Thema: “In His Presence”
Steekwoorden zijn: Lofprijzing-Lezingen-Vieren-OntmoetingVakantie.
Kijk eens op de website om te lezen wat u allemaal kunt
verwachten. Is een week te veel, u kunt ook eens een dagje
komen kennismaken.
In de hal hangt en op de lektuurtafel ligt de festivalkrant.
Laat je eens verrassen door iets nieuws!
Info en opgave: www.celebratefestival.nl of bel Marlies van der
Lelij tel. 0297 567848

Maandag 25 februari, Nesser Dames Vereniging:

Creatief met knopen
Vanavond hebben we weer een creatieve avond freubelen met
knopen. Heb je zelf nog een pot met mooie knopen, neem ze dan
mee, wie weet wat je ervan kunt maken.
Anders hebben wij er wel een paar voor jullie.
Iedereen kan het, dus kom maar op!!
Kosten: € 3,00
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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
UItvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

020-6471212
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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Hallo allemaal,
ben je tussen de 4 en 12 jaar?
Kom dan gezellig naar de KINDERCLUB....
Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van
harte welkom!
Thema: de H. Valentijn, een moedige bisschop,
uiteraard gaan we ook weer met elkaar
gezellig knutselen!
• Wanneer: donderdag 14 februari van 15.30 - 16.30
uur
• Waar: in de pastorie van de Sint Urbanus kerk,
aanmelden hoeft niet;
• Eventueel kunnen wij je ook van school ophalen en /
of naar de na-schoolse opvang terug brengen;
• Deze club is helemaal gratis!!!!
Kom jij ook? Je bent van harte welkom! Groetjes van het
Kinderclub Team.
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