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Beste medeparochianen,
De laatste dagen van het jaar 2013 zijn aangebroken en we staan
op het punt het nieuwe jaar 2014 al knallend en vol goede moed
binnen te treden. Het was een jaar waarin we vele mooie, leuke en
gedenkwaardige momenten met elkaar hebben gedeeld, waarin we
als parochie o.a. via de vele mooie kerkdiensten ons geloof samen
hebben gevierd, en we als parochianen schouder aan schouder
stonden wanneer dit nodig was. Met name tijdens de moeilijke
momenten die er ook waren. We hebben afscheid moeten nemen
van een aantal dierbare medeparochianen; iets wat altijd pijn doet
en veel verdriet geeft, maar waarin we wel voor elkaar klaar stonden
en elkaar ondersteunden om deze moeilijke momenten draaglijk te
maken. De gemeenschap: dat is nu precies wat onze parochie zo
sterk en hecht maakt. Laten we elkaar ook in 2014 tot steun zijn
voor de uitdagingen die ons nog te wachten staan en waarvan we
als bestuur zeker weten dat we die samen met u aankunnen!
Dat de vrijwilligers daarbij een cruciale rol spelen, moge duidelijk
zijn. Zonder deze groep zou al het werk wat nu door hen wordt
verzet blijven liggen. En geloof me: er worden gezamenlijk bergen
werk verzet!
Een van deze vrijwilligers willen we graag nog in de schijnwerpers
zetten: Annemarie van Rijn. Zij heeft de laatste 20 jaar(!) als
penningmeester bij St. Barbara de administratie en inning van de
contributie voor haar rekening genomen. Per 01 januari gaat zij het
stokje overdragen aan Cilia Verheggen, zoals u in een eerdere
uitgave van de Klanken kon lezen. Annemarie, bij deze willen we je
als parochiebestuur en namens St. Barbara nogmaals van harte
bedanken voor je inzet en energie!
We beginnen het nieuwe jaar met goed nieuws op het gebied van
onderhoud: het dak van de sacristie is voorzien van nieuwe leien,
lood, hemelwaterafvoeren en fris schilderwerk, waardoor deze weer
tientallen jaren vooruit kan. Voor een fotoreportage van de
werkzaamheden én het eindresultaat kunt u terecht op onze
website www.urbanusparochienes.nl .

3

Begin januari zal ook de Noordgevel aangepakt gaan worden, wat
tot eenzelfde resultaat moet gaan leiden.
Zo zal het er in de nabije toekomst overigens vaker uit gaan zien: er
worden “kleine” onderdelen van de kerk en pastorie aangepakt om
deze weer in een topconditie te krijgen, waarbij de volgorde van
aanpak afhankelijk zal zijn van de huidige bouwkundige staat.
U begrijpt dat we daarbij, naast de ruimhartige steun van Stichting
Vrienden van de St Urbanus, volledig afhankelijk zijn van uw
bijdrage. Er bereiken ons nu al berichten dat het Rijk minder
subsidies gaat verstrekken. Daarom: blijft u alstublieft geven voor
onze Rijksmonumenten en haar gemeenschap; zonder uw giften zijn
we nergens! We zijn u daar steeds weer zeer dankbaar voor!
De maand januari heeft nog iets moois voor u in petto: er wordt een
Nieuwjaarsconcert gegeven door het Senioren Orkest Amstelland, in
samenwerking met Stichting Vrienden van de St. Urbanus. Meer
informatie hierover kunt u verderop in deze Urbanesklanken
lezen. Na afloop kunt u weer gezellig, onder het genot van een
drankje, met elkaar bijpraten.
Ter afsluiting willen wij u en uw dierbaren voor het nieuwe jaar 2014
alle goeds en gezondheid toewensen; dat we er wederom mogen
zijn voor elkaar, in vreugde en verdriet, daarbij gesteund door ons
geloof en dat we wederom regelmatig samen mogen komen in onze
vertrouwde St. Urbanuskerk tijdens de vieringen en evenementen
die reeds voor het komend jaar op de agenda staan.
Graag tot de Urbanesklanken van februari,
Met hartelijke groet,
Uw parochiebestuur.
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Misintenties, Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, 11.00 uur
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Overleden ouders Rijnbeek-Leeflang
Nico de Jong
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Maria Brozius-van den Berg
Overleden familie Hogeveen-Janmaat
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Marcel van Amsterdam

Misintenties, zaterdag 4 januari, 19.00 uur
Ans Schouten-van Groeningen
Kees Fontijn
Herman Fontijn

Misintenties, zondag 5 januari, 10.00 uur
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Siem Bouwman
Henk en overleden familie De Dood
Martin Groen
Adrianus Huyskes
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Misintenties, zaterdag 11 januari, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol
Kees Fontijn
Kors van Rijn
Maria Brozius-van den Berg
Siem Bouwman
Truss Bouwman-Schrama

Misintenties, zondag 12 januari, 10.00 uur
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Joanna van Oostveen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Lien Bouwman-Leurs
Overleden familie Mesman-van der Laan
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Afra van Oostveen-Schuit
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Maria Brozius-van den Berg
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Misintenties, zaterdag 18 januari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Maria Brozius-van den Berg

Misintenties, zondag 19 januari, 10.00 uur
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van’t Schip
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Klaas Zwartendijk
Dave de Laat
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Herman Baas – jaarmis
Overleden familie Baas-Oudshoorn en overleden kleindochter Lisa
Henk en Overleden familie De Dood
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Misintenties, zaterdag 21 december, 19.00 uur
Maria Brozius-van den Berg
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 22 december, 10.00 uur
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Joanna van Oostveen
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Johannes Goossens
Lien Bouwman-Leurs
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Activiteitenoverzicht januari 2014
Datum

Tijd

Di. 31 dec.

Wat

Wie/Waar

geen viering

Wo. 1 jan.

11.00 uur

Woco viering

Diaken Wim Balk

Za. 4 jan.

19.00 uur

Woco viering

Maurice Fontijn

Zo. 5 jan.

10.00 uur

Euch. Viering
Driekoningen

Kapelaan Henry Rivas

Za. 11 jan.

19.00 uur

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 12 jan.

10.00 uur

Euch. Viering
Doop vd Heer

Pater Bartels

Zo 12 jan.

14.15 uur

Concert

SeniorenOrkest A’land

Wo 15 jan.

09,00 uur

Kerkwerk

Za. 18 jan.

19.00 uur

DOP viering

Marino den Haan

Zo. 19 jan.

10.00 uur

Woco viering

Elly v. Rooden

Za. 25 jan.

19.00 uur

DOP viering

Paul Goossens

Zo. 26 jan.

10.00 uur

Eucharistieviering

Kapelaan Henry Rivas
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Muziek

Organist

Lector

Misdienaars

St. Cecilia

Niek Baas

Samenzang

Geen

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens

Anne, Maayke

Samenzang

Peter Overdijk(?)

St. Cecilia

Niek Baas

Cilia Krak

Cock, Ab

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Niek Baas

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Sjaak, Frans
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Collectes januari
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het
weekend van 4 en 5 januari
In het weekend van 25 en 26 januari zal er een beroep op uw gulheid
worden gedaan voor de actie van het Leprafonds.
Opbrengst collectes
30 nov. + 1 december
7 + 8 december
14 + 15 december
21 + 22 december
24 dec. Nachtmis
25 december dagmis
26 december
Adventsactie

338,25
244,70
255,40
253,75
1001,65
325,40
318,55 kinderdienst
81,90

De Adventsactie
De Bisschoppelijke Adventsactie die onze parochie ondersteunt heeft
€ 81,90 opgebracht voor de bouw van een kraamkliniek voor in Kameroen.
Zondag 26 januari Wereld Lepra Dag
Lepra maakt vooral slachtoffers onder de allerarmsten. Want door eenzijdig
voedsel en slechte hygiënische omstandigheden neemt hun natuurlijke
weerstand af en zijn zij extra vatbaar voor de leprabacterie. Ook gaan arme
mensen minder snel naar de dokter of ziekenhuis omdat zij deze niet
kunnen betalen. Er zijn immers geen verzekeringen die deze kosten
dekken. Zonder goede behandeling woekert de ziekte door. Dit is de reden
dat Leprazending de leprazorg gratis aanbied voor de mensen die dit niet
kunnen betalen. Uw financiële hulp is voor deze hulpbehoevende arme
mensen van levensbelang.
Kijk voor verdere informatie op de site: www.leprazending.nl
Kerstkaarten verkoop
Misschien heeft u deze zelf wel gekocht, verstuurd of per post als groet van
iemand anders ontvangen. Dit initiatief van enkele parochianen heeft een
resultaat opgeleverd van € 402,50. Het bestuur bedankt deze vrijwilligers
voor de door hen getoonde inzet en het behaalde resultaat.
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†

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven is onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma van ons heengegaan, zij werd 89 jaar.

Maria Johanna Nieuwendijk – van ’t Schip
Sinds 12 december 2007 weduwe van Paul Nieuwendijk
Moge zij nu samen met Paul haar man met wie zij nu herenigt is de
eeuwige rust vinden in de eeuwige liefde van God onze schepper
Op zaterdag 21 december hebben wij in de uitvaartmis afscheid van haar
genomen en haar aansluitend op het parochiekerkhof begraven.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en al die anderen die haar node
moeten missen veel steun toe bij het verwerken van dit gemis.

†

Je moeder is je moeder je bent haar kleine kind
Je moeder is je moeder omdat je haar bemint
Je moeder blijft je moeder ook al zijn we nu groot
Je moeder blijft je moeder, nu nog meer, na haar dood.

Johanna Maria Markwat – van Tol
Jo
Dankbaar dat haar verdere pijn bespaard is gebleven is zij op 3 december
na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der zieken overleden, zij werd
89 jaar..
Op donderdag 12 december hebben wij tijdens de Eucharistieviering in
onze St. Urbanus afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar
laatste rustplaats. Moge zij nu samen met Jan haar man samenzijn in de
eeuwige liefde van God haar schepper in wie zij zoveel vertrouwen had.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van
deze dappere vrouw.
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URBANESKLANKEN vanuit de

STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK
NES AAN DE AMSTEL
Ons Kerstconcert van 15 december 2013.
Op deze zondag had het publiek een ruime keuze uit kerstconcerten
in Amstelveen en omgeving. Toch hadden een kleine honderd
liefhebbers de weg naar onze Urbanus gevonden. Voor deze
gelegenheid was het kamerkoor Voci Vivaci gevraagd een concert te
verzorgen.
Peter Ouwerkerk, die vorig jaar nog een orgelconcert in Nes heeft
gegeven, is ook dirigent en sinds 2011 aan dit koor verbonden. Voor
het kerstconcert werd voornamelijk geput uit het Engelse repertoire,
dat een rijke bron is voor de vocale kersttraditie. Voor het publiek
was er gelegenheid om bij een viertal bekende liederen mee te
zingen.
Niet onvermeld mag worden dat de bas/bariton Job Hubatka op
prachtige wijze twee aria’s zong van J.S.Bach en G.Handel. Ook
nam hij enkele solo’s uit het verdere kerstrepertoire van het koor
voor zijn rekening.
Een groot compliment verdient zeker ook de jonge organist Jeroen
Koopman die dit alles begeleidde en daarnaast nog soleerde in het
“Dorische koraal“ van Jehan Alain.
Het koor mag op een zeer geslaagd concert terug zien. Voci Vivaci,
de dirigent, de solist en de organist ontvingen terecht een groot
applaus.
Onderhoud sacristie en noordvleugel.
Teneinde door het Kerkbestuur van het Bisdom fiat te krijgen op de
financiële begroting voor dit onderhoud, heeft onze Stichting
Vrienden een bedrag toegezegd. Het Kerkbestuur kreeg gelukkig
het fiat en inmiddels zijn de werkzaamheden al gestart. Onze
Stichting heeft nu, dankzij de Vrienden en Hartsvrienden, €.30.000,naar het Kerkbestuur kunnen overmaken.
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Uitbreiding van ons bestuur.
In de Urbanesklanken van december jl. informeerden wij u al over
een voorgenomen wijziging in ons bestuur. Zeker is dat per januari
a.s. Peter Overdijk ons bestuur komt versterken. Onze Joop Quint
treedt dan af in de functie van secretaris om zich daarna volledig te
kunnen inzetten voor zijn nieuwe bestuursfunctie: “Organisator
Culturele Activiteiten“. De verdere invulling van de taken en
bestuursfuncties is nog onderwerp van intern overleg. In de e.v.
Urbanesklanken zullen wij u daarover informeren
Urbanuslezing: “Het leven van Pierre en Jos Cuypers,
bouwheren en vader/zoon.
Wij memoreerden al eerder ons voornemen om experimenteel een
“Urbanuslezing“ te organiseren. En wat is niet mooier om dan te
starten met een informatieve lezing, met dia’s, over vader Pierre
Cuypers en zijn zoon Jos, de bouwheer van onze kerk . Wij prijzen
ons gelukkig dat de heren Dick Keijzer en Pierre Cuypers Jr.,
kleinzoon van onze Jos Cuypers, de lezing zullen verzorgen op
zondag 9 februari a.s. in onze pastorie. In de Urbanesklanken van
februari a.s. volgt nadere informatie, maar noteert u alvast
zondagmiddag 9 februari a.s., vanaf 14.15 uur tot ongeveer 16.30 in
uw agenda !
Nieuwjaarsconcert.
Wij annonceerden het al eerder, op zondag 12 januari a.s. aanvang
14.15 uur verzorgt het Seniorenorkest Amstelland in onze kerk een
Nieuwjaarsconcert, speciaal voor Nes en omgeving. Het programma
bestaat uit licht romantische populaire muziek. De organisatie van
dit concert is volledig in handen van het Seniorenorkest, in overleg
en samenwerking met onze Stichting Vrienden. De toegang is gratis,
maar na afloop wel graag een vrijwillige bijdrage ! Wij zijn verheugd
dat het orkest dit Nieuwjaarsconcert ons aanbiedt. Wij hopen en
vertrouwen op een grote opkomst voor een fijne muziekmiddag.
Namens het bestuur
Ferry L.J.Verbraak, vz.
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Samen Kerk
Nee, dit is nu niet een verwijzing naar het Bisdomblad. Maar het gaat hier
om onze eigen Urbanusparochie: wat hebben wij in de afgelopen
Kerstperiode kunnen ervaren dat wij samen-kerk zijn.
Ik (AB) zal hier geen poging ondernemen om alles en iedereen te noemen,
want dan ga ik vast mensen vergeten die ook een geweldige bijdrage
hebben geleverd. Er volgen hier alleen enkele foto’s, sfeerimpressies,
gemaakt door Marianne de Bordes. Wie er zelf bij geweest is, weet hoe
mooi het was.

De kerststallen-tentoonstelling trekt heel veel bezoekers. Ondanks het
stormachtige regenweer gaan we – met nog 28 en 29 december in
aantocht – mogelijk richting de 1000 bezoekers!!!! En dan bleek niet alleen
de tentoonstelling, maar de hele, prachtige versierde kerk een trekpleister.
De warme drankjes en de Wereldwinkel artikelen gaven de bezoekers een
extra welkom.
Ons vaste koor Sint Cecilia en het Gelegenheidskoor hebben veel energie
gestoken in de speciale liturgie van Kerstavond en Eerste Kerstdag.
Daar hebben we geen beelden van. Maar vraag aan wie er bij was: het was
prachtig.
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Op Tweede Kerstdag was er een
Gezinsviering olv. Marino den Haan.
Vijfenzestig (65!!) kinderen waren daar,
samen met ouders, opa’s, oma’s en
andere belangstellenden. De toekomst
van onze parochie !
Bente en Gwyndolen speelden kerstliedjes
op viool, zowel vóór als tijdens de dienst. Ze
kregen een enorm applaus !

Alle kinderen rondom het altaar
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Met	
  pastor	
  Rob	
  Mascini	
  naar	
  Rome	
  

	
  	
  
Ook	
  het	
  komend	
  jaar	
  is	
  het	
  weer	
  mogelijk	
  om	
  met	
  pastor	
  Rob	
  Mascini	
  een	
  
paar	
  dagen	
  naar	
  Rome	
  te	
  gaan.	
  Hij	
  gaat	
  met	
  u	
  naar	
  de	
  grote	
  basilieken	
  en	
  
al	
  de	
  beroemde	
  plekken	
  in	
  de	
  Heilige	
  Stad.	
  	
  Bovendien	
  gaat	
  hij	
  met	
  u	
  	
  naar	
  
vooral	
  die	
  plekjes	
  die	
  niet	
  in	
  de	
  gidsen	
  staan,	
  maar	
  die	
  wél	
  belangrijk	
  zijn	
  
voor	
  de	
  	
  geschiedenis	
  van	
  ons	
  geloof.	
  Prachtige	
  mozaïeken	
  en	
  fresco´s,	
  de	
  
catacomben,	
  de	
  kleine	
  straatjes	
  van	
  de	
  oude	
  stad	
  geven	
  u	
  een	
  
onvergetelijke	
  reis	
  naar	
  het	
  hart	
  van	
  ons	
  geloof.	
  En	
  natuurlijk	
  is	
  er	
  ook	
  de	
  
audiëntie	
  met	
  onze	
  nieuwe	
  paus.	
  
De	
  reizen	
  zijn	
  gepland	
  op	
  de	
  volgende	
  dagen	
  
•	
  Vrijdag	
  14	
  maart	
  tot	
  en	
  met	
  woensdag	
  19	
  maart	
  2014	
  
•	
  Vrijdag	
  30	
  mei	
  tot	
  en	
  met	
  woensdag	
  4	
  juni	
  2014	
  
•	
  Vrijdag	
  25	
  oktober	
  tot	
  en	
  met	
  woensdag	
  29	
  oktober	
  
Als	
  u	
  meer	
  wilt	
  weten	
  kunt	
  u	
  contact	
  opnemen	
  met	
  de	
  VNB	
  in	
  den	
  	
  Bosch	
  
073-‐6818111,	
  info@vnbreizen.nl,	
  www.vnbreizen.nl	
  
U	
  kunt	
  natuurlijk	
  ook	
  pastor	
  Mascini	
  bellen:	
  023-‐5291484.	
  
	
  
********************************************	
  
	
  

Nesser Dames Vereniging 	
  
maandag 20 januari: Nieuwjaarsborrel

	
  
Nieuwjaarsborrel met gezonde tips voor het hele jaar
Gezellig bijkletsen over wat is geweest en wat komen gaat.
En om goede voornemens te doen slagen krijgt u leuke tips op
voedingsgebied.
Kom allemaal en maak er een echte verenigingsavond van.
Kosten: € 2,00 incl. koffie of thee
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Parochievergadering
F.C. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202f
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-582472

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

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

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 578372
Sticht.Vrienden Urbanuskerk
NL53 RABO 0302 3740 00
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 of via de
website www.vriendenurbanuskerknes.nl
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Het kerstknutselen
Op donderdag 12 december is er vlijtig gewerkt aan een
kerstengel.
We mochten 18 kinderen begroeten wat bijzonder fijn was. Na
limonade en een koekje en uitleg hoe je een kerstengel het best
kon maken, ging iedereen ijverig aan de gang. We hebben alleen
maar prachtige engelen gezien. Om kwart voor vijf waren de
meeste engelen klaar en gingen de kinderen met engel en iets
lekkers naar huis.
Tot de volgende keer,
de helpende handen, de Marjolein's en de Angela's.
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