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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com (nieuw!) 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
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  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
   
           iefde! Laat dat het eerste woord zijn waar we het nieuwe 
jaar mee beginnen...en waarmee we het oude jaar 2020 
geëindigd zijn. Een bijzonder jaar waarin misschien ongemerkt 
die liefde niet altijd zichtbaar was of werd uitgesproken, maar 
des te meer in daden naar voren kwam. Soms klein, soms groot, 
maar steeds aanwezig! Het coronavirus en de daarmee 
gerelateerde maatregelen zorg(d)en voor een andere manier 
van samenkomen en vieren in de kerk. Mondkapje, 
handhygiëne, afstand houden, een corona-begeleider, 
maximale aantallen bezoekers, geen samenkomen 
doordeweeks of na de vieringen, communie via een scherm 
middels een hostiegrijper, wellicht wat bezorgdheid over de 
eigen gezondheid ondanks alle maatregelen. Nogal wat 
barrières die steeds genomen moesten worden. Ook voor onze 
vrijwilligers in en om de kerk was dit geen gemakkelijke opgave 
om steeds weer het 
werk te blijven doen 
waar we én zo goed in 
zijn én wat we zo graag 
doen. Uit liefde voor ons 
geloof, de 
gemeenschap, onze 
Rijksmonumenten, voor 
elkaar. Zo staat het ook 
geschreven: “...Al sprak 
ik de talen van alle 
mensen en die van de 
engelen – had ik de 
liefde niet, ik zou niet 
meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal...”. 
Een woord van dank en grote waardering is hier zeker op zijn 
plaats voor alle vrijwilligers en voor u als parochiaan die dit alles 
steeds moest ondergaan: Dank u wel!!!  
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En dat blijkt steeds maar weer. Zoals gezegd, in het klein en in 
het groot. Kijken we naar de Kerstvieringen: tot onze grote 
teleurstelling werd, ondanks het zorgvuldig organiseren, de 
Nachtmis op last van de bisschoppen (na het instellen van een 
landelijke lockdown) geannuleerd. De reactie vanuit de 
gemeenschap was er een van verdriet, woorden van gemis en 
ja, ook van woede en onbegrip. Wat daarbij duidelijk werd is dat 
u vooral erbij wilde zijn, bij dat magische moment in de kerk van 
het vieren van de geboorte van Jezus, een kind in een kribbe, 
en waar het allemaal voor staat. Uw liefde voor dit bijzondere 

moment en een van de mooiste belevingen van ons 
geloof waarin licht, hoop, liefde samenkomen: vooral in 

deze tijd symbolisch belangrijk!  
De aankleding van de kerk voegt daarbij absoluut iets toe. Deze 
was (en is nog steeds!) werkelijk prachtig versierd, van zilveren 
kerststerren en schitterende bloemen tot de met veel zorg 
opgebouwde kerststal. Het 
inspireert en zorgt voor een 
geborgen en groot 
saamhorigheidsgevoel. Een klein 
maar veelzeggend detail zagen we 
daarbij terug in de kerststal zelf: 
een van de herders moest zijn staf 
na jarenlange dienst missen, maar 
deze was met oog voor detail met 
zorg vervangen door een 
eigengemaakte staf, een tak. 
Gehavend maar zo toch compleet. 
Een klein maar liefdevol gebaar, 
daarmee veelzeggend...!  
 
Is ons kerkgebouw aan de orde, zijn onze Vrienden van de 
stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk’ in beeld. Hun liefde 
voor het Rijksmonument is groot, zo bleek ook nu weer. Het 
houden van de zesde editie ‘Kerst aan de Amstel’ was niet 
mogelijk gezien de restricties, waarop een Kerstveiling werd 
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georganiseerd. De respons was overweldigend: om te beginnen 
met de bijdragen van de lokale ondernemers en parochianen, 
dorpsgenoten en betrokkenen uit de wijde omgeving waarbij de 
meest creatieve diensten en producten werden aangeboden, tot 
soms hilarisch aan toe. De biedingen die daarop volgden waren 
helemaal fanatiek overweldigend! Het zorgde niet alleen voor 
een torenhoge opbrengst, de grootste opbrengst was vooral de 
reacties tussen de mensen die zorgden voor een 
verbinding waar warmte, betrokkenheid, en 
zorgzaamheid uit spraken. In een wereld waar individualisme en 
het niet gunnen hoogtij vieren, is dit bijzonder, zéér bijzonder. 
Het is liefde naar de medemens in een zichtbare, pure vorm, 
gecombineerd met een hoop lol en een dankbaar doel. Mooi 

hè!!  De uitreiking op 20 december 
van de verschillende kavels 
hadden de Vrienden graag in het 
kerkgebouw gedaan, echter dit 
was om bekende redenen niet 
mogelijk. Mocht deze veiling een 
2e editie kennen, gaan we dat 
uiteraard de volgende keer anders 
doen, waarbij glühwein, warme 
chocolademelk en gezellig 
samenzijn centraal staan! 
Waarmee onze St.Urbanus 
wederom een plek is van 

‘ontmoeting en verbinding’!!  
 
Dit laatste, aangevuld met ‘verdieping’ is overigens ook wat wij 
voor ogen hebben als parochieteam bij het ontwikkelen van de 
Kerkenvisie, hand in hand met de burgerlijke overheid te 
Amstelveen. Hier is eerder al over geschreven en daar willen 
we graag in een ander voorwoord op terugkomen. Mocht u 
hiervan al een voorproefje willen nemen: binnenkort verschijnt 
hierover een filmpje waarin ook wij figureren op onze website 
www.urbanusparochienes.nl met meer informatie. 

http://www.urbanusparochienes.nl/
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Zondag de 20e december na 
de uitreiking namen de 
Vrienden, samen met een 
delegatie van het 
parochieteam, ook afscheid 
van de scheidend voorzitter 
Yvonne Seebregts. Zij wist, 
samen met haar team, de 
stichting om te vormen tot 
een efficiënte, zeer 
succesvolle combinatie van 
klinkende opbrengsten voor 

het onderhoud aan het kerkgebouw én van vele initiatieven die 
zorgen voor verbinding tussen de mensen in en om het 
Rijksmonument. Onze Dank is groot en zoals we ook zeiden bij 
het afscheid: de deur staat altijd voor je open, je bent altijd van 
harte welkom! 
 
Over successen gesproken: In de maand december wordt 
traditiegetrouw de Kersteditie van de Kinderclub! georganiseerd 
waarbij Kerstknutselen, gezelligheid, het Kerstverhaal en allerlei 
lekkers een hoofdrol hebben. Vol verve uitgevoerd door team 
Elly! De aantallen aanwezigen zijn altijd goed in Nes, zeker als 
je deze vergelijkt met de omliggende, veel grotere parochies. 
Daar zijn we trots op. Deze kerst was het helemaal prijs: Maar 
liefst 17 jongeren waren aanwezig om dit samen te beleven! Lol, 
verwondering, creativiteit, het kwam allemaal voorbij bij onze 
jongsten. Grote klasse team Elly, Dank jullie wel voor het 
afgelopen jaar van Kinderclub! organiseren. Op naar 
opnieuw een succesvol jaar!! 
 
Zo stonden ook onze ouderen van de St.Urbanusparochie 
centraal eind december. Alle parochianen van 80 jaar en ouder 
kregen een bezoek, als dit mogelijk was, waarbij ze ook het 
cadeau-boekje ‘Van Allerheiligen tot Kerstmis’ uitgereikt kregen. 
Het zorgde in deze tijd van isolatie voor een moment van 
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verbinding en ontmoeting welke zeer gewaardeerd werd! 
Of we vaker wilden bellen voor een praatje... Hoe mooi! 
Cockie, Elly, Ria, Agnes, Marijke, Heleen, An, Luus, 

Coby, Janet, Dank jullie wel voor jullie inzet!!! 
 
Aansluitend op hetgeen hierboven geschreven staat: sommige 
van onze parochianen vinden het fijn om verbonden te blijven of 
af en toe contact te hebben met de parochie, als ze zelf niet 
meer naar de kerk kunnen komen. Dat kan zijn een kaartje, een 
bezoekje, een gesprek of een appje. Daar willen we wat vaker 
iets mee gaan doen, als vervolg op de eerdere zeer succesvolle 
belactie en Kerstbezoeken. Verderop in deze Klanken kunt u 
een eerste initiatief hierop terugvinden. Doet u ook mee?! Leuk 
en dankbaar tegelijk. Mocht u iemand kennen die hier behoefte 
aan heeft: laat het ons weten via Cockie Groen-van den Helder. 
Haar mailadres staat voorin de Urbanesklanken vermeld.  
  
We zijn het nieuwe jaar 2021 begonnen. De dagen lengen, het 
licht is zichtbaar, hoop is gezaaid. Daarbij hebben we een visie: 
Door ontmoeting, verdieping en verbinding binnen de 
St.Urbanusparochie en 
middels inzet van het 
kerkgebouw maken we samen 
een liefdevolle en vitale  
toekomst waar in het belang 
voor geloof, gemeenschap, 
het dorp Nes en haar 
omgeving. Schouder aan 
schouder op weg, we hebben 
er zin in!   
 
Graag tot de Urbanesklanken van februari,  
 
Met  groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Van  
 
Bekend bij iedereen is onze oudste mede-parochiaan en inwoonster 
van Nes: Bets. Zeer geliefd en daarmee ook liefdevol verzorgd door 
de mensen in haar omgeving. Die verzorging had ze, gezien haar hoge 
leeftijd van 98 jaar en de kwaaltjes die daarbij dan gaan opduiken, 
ook nodig. Ze heeft daardoor lang thuis kunnen wonen, maar helaas 
werd nu duidelijk dat een meer professionele hulpverlening 
noodzakelijk was. Daarom is ze in december verhuisd naar het 
Zonnehuis te Amstelveen.  
Het is na een leven lang wonen in het knusse Nes aan de Amsteldijk 
nog even wennen voor haar. We weten zeker dat het schrijven van 
een opgewekt kaartje haar veel goed zal doen, dus bij deze de oproep 
aan u allen om een liefdevolle boodschap af te geven om haar zo 
wederom te verbinden met Nes en parochie. Haar hele kamer vol met 
de hartelijke groeten uit ons dorp en gemeenschap, hoe mooi en 
hartelijk zal dat staan!  
Haar adres is: Mevrouw Bets Huyskes-Roeleveld, Het Zonnehuis, 
Afdeling Juliana k. 11, Groenelaan 7, 1186 AA te Amstelveen. 
 

 
 
 

********************************* 
 
 
Misintenties, weekend 2 en 3 januari 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Ria van Braak-van Rijn 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
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Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Suzan van Schaik 
Theo Zeinstra 
Toon Dorrestijn 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 9 en 10 januari 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Trea Fontijn 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Suzan van Schaik 
Theo van den Bosch 
Toon Dorrestijn 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor goede zorg 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 16 en 17 januari 
Cees van Tol 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
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Suzan van Schaik 
Theo van den Bosch 
Theo Zeinstra 
Toon Dorrestijn 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 23 en 24 januari 
Cees van Tol 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Suzan van Schaik 
Toon Dorrestijn 
Uit dankbaarheid voor ons gezin 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 30 en 31 januari 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Annie Schrama-Kooijman - jaarmis 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Suzan van Schaik 
Theo van den Bosch 
Toon Dorrestijn 
Voor goede gezondheid van kinderen en kleinkinderen 
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht januari 2021 
 
 

datum: tijd: begeleiders: soort viering: voorganger: 

za. 2 jan. 19:00 u John Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 3 jan.  09:30 u Cockie Eucharistieviering  

za. 9 jan. 19:00 u John/Maurice Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.10 jan. 09:30 u Hans Woord- en Comm.viering 
 

Elly van Rooden 

do.14 jan. 09:00 u  Kerkwerk  

do.14 jan. 15:30 u  Kinderclub! Thema:"Ruth"  

za.16 jan. 19:00 u Joop Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.17 jan. 09:30 u Cockie Eucharistieviering 
 

 

za.23 jan. 19:00 u John/Maurice Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.24 jan. 09:30 u Hans Woord- en Comm.viering Rob Mascini 

za.30 jan. 19:00 u John/Maurice Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.31 jan. 09:30 u Joop/John Eucharistieviering 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk   John 

St. Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Mathijs Huub 

 Peter Overdijk  John, Jill John 

St. Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Ab, Cock Huub 

     

     

 Peter Overdijk Jos den Haan  Joop/Ab 

St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Cock, Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

 Peter Overdijk   John/Maurice 

St. Cecilia Peter Overdijk John/Maurice 
Fontijn 

Cock, John, 
Jill 

Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John/Maurice 

St. Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Maayke, 
Jeroen 

Huub 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 januari  
De Wereld Lepracollecte in het weekend van 30 en 31 januari.  
 
Opbrengst collectes   

weekend   21 + 22 november 324,65 
weekend   28 + 29 november 315,15 
weekend   05 + 06 december 363,05 
weekend   12 + 13 december 318,55 
weekend   19 + 20 december 327,80 
dageraadsmis  1e kerstdag 440,45 
gezinsviering    2e kerstdag 205,45 
zondag            27 december  92,15 

 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 26 december bedraagt  € 25.526,14 
Het is een geweldig resultaat, ruim € 1500,= boven het streefbedrag 
in dit door corona geteisterde jaar. Dit resultaat schenkt het 
parochieteam ontzettend veel vertrouwen in het nieuwe jaar want u 
laat hiermee zien:  

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel is ons heel wat waard 
Dank aan u allen voor dit geweldige resultaat 
Namens het parochieteam, 
 
Joop Sibum 
Penningmeester 
 
Wereld Lepra Dag   
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten 
wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten 
(melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra 
eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te 
maken krijgen met uitsluiting.  
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.  
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Er zijn immers geen verzekeringen die deze kosten dekken.  
Ieder jaar wordt op de laatste zondag van januari aandacht 
gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze 
ziekte. Uw hulp is voor deze arme mensen van levensbelang. 
De collecte op 30 en 31 januari bevelen wij dan ook van harte bij u 
aan.         Kijk voor verdere informatie op de site:   

www.leprazending.nl 
 

 
 

Na een liefdevol samenzijn van 25 jaar is geheel onverwacht in 
zijn slaap overleden mijn liefste vriend, onze broer, zwager en oom 

†Antoon Dorrestijn 
Anthonius Abraham Cornelis 

5 juli 1940        27 november 2020 
 

Op 27 november is Antoon plots in zijn slaap overleden. Dicht bij de 
kerk gelegen runde hij zijn boerenbedrijf.  Hij hoefde maar het raam 
te kijken om de toren van de St. Urbanuskerk te kunnen zien. Met 
name vroeger kwam hij regelmatig, lopend via het kerkenbruggetje, 
naar de vieringen toe.  
Op donderdag 03 december om 11.00 uur hebben wij tijdens de 
besloten uitvaartdienst afscheid van hem genomen en hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof “Vreedenrust”.  
Moge Antoon, nu samen met zijn ouders verenigd, de eeuwige rust 
vinden in de liefde van God zijn schepper.  
We wensen Lucy, de gehele familie en allen die hem nu zo moeten 
missen, heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.  
 

 
Rouwverwerking 
Van januari tot en met mei 2021 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om 

http://www.leprazending.nl/
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een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om 
ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Dit geeft 
steun, inzicht en soms ook richting aan uw eigen rouwproces. Of u 
gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit.  
Interesse?   
De bijeenkomsten staan onder leiding van: Elly van Rooden, 
catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer en dominee Joep 
Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en.  
Voor vragen en meer informatie:   
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92   pmmvanrooden@hetnet.nl 
Joep Dubbink  0297 – 26 82 12  j.dubbink@pkn-uithoorn 

 
Misintenties  
Sinds januari 2008 is de prijs voor het lezen van een misintentie niet 
verhoogd; deze bedraagt nu al ruim 12 jaar € 7,50. 
  
Per 1 januari 2021 zal het tarief wijzigen van € 7,50 naar € 8,50. Wij 
vragen uw begrip voor deze prijsverhoging die wij na al die jaren 
genoodzaakt zijn te moeten doorvoeren. 
 
Het verlaten van de kerk 
Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaats- 
vinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U 
wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen.  Het is niet 
toegestaan, om de tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te 
lopen.  
 

******************* 
 
Data voor kerkwerken 2021 
14 jan 
24 mrt 
26 mei 
30 juni 
25 aug 
27 okt 
1 dec 
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Wat een jaar!  
Wat een jaar was 2020.  

 
Het zal in onze herinnering blijven als het ‘Coronajaar’:  
“Weet je nog hoe dat ging vóórdat er Corona was?”  

 
En als we ergens aan terugdenken, dan zal al snel gezegd worden:  
“Was dat niet in het jaar vóórdat Corona begon?” 

 
 Bij jubilea en andere gelegenheden wordt er vast en zeker teruggekeken 
op dat bijzondere jaar 2020. 

 
Maar het jaar is nu voorbij en we staan aan het begin van 2021.  
Niemand weet nog wat dit jaar ons brengen gaat.  
Het ligt in Gods plan verborgen.  

 
We weten wel dat we het met vertrouwen tegemoet mogen treden, want 
elk jaar, elke maand, elke dag wordt ons door God geschonken.  

 
Iedere nieuwe dag is het begin van de rest van ons leven.  

 
We mogen God dankbaar zijn voor elk moment dat ons gegeven wordt.  

 
Laten we er samen iets moois van maken. 
Wat een jaar wordt 2021! 
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TER INSPIRATIE 

 
Onlangs verscheen het boek “Kerk in tijden van 
corona. Diagnose-dilemma-duurzame toekomst.” 
Welke lessen trekken christenen uit deze 
coronatijd? Wat zijn de aandachtspunten voor een 
nieuwe toekomst van onze lokale kerken, in 
Nederland en Vlaanderen? Want door deze crisis 
wordt een nieuwe toekomst geboren.  Het lezen 

van dit boek is de moeite waard, een scala aan auteurs zet je aan het 
denken.  
Veel roept op tot bescheidenheid. Kolet Janssen, moeder en lerares, met 
haar pijnlijke constatering dat de overal opduikende hulp en solidariteit 
tijdens de lockdown bijna nooit uitging van kerken, al sloten veel gelovigen 
wel aan bij buurten gemeente-initiatieven. We zijn te oud, te klein, te 
weinig veerkrachtig, te veel verspreid.  
Hilde Kieboom van Sant’ Egidio laat zien dat het wel kán, hulp bieden 
vanuit de kerk. Sant’ Egidio geeft in allerlei Europese steden noodhulp aan 
daklozen. Maar er zijn veel oudere vrijwilligers, behorend tot de 
risicogroep.  
Kieboom: “En daar geschiedde het mirakel: als uit het niets kwamen een 
voor een vrijwilligers tevoorschijn die spontaan en gratis hun diensten 
aanboden: mannen en vrouwen, dertigers en veertigers, technisch 
misschien werkloos, maar zij wilden hun dagen niet in ledigheid tussen 
vier muren doorbrengen. Volwassenen die in de drukte van het dagelijks 
bestaan weinig aan reflecteren en zorg voor noodlijdenden toekwamen 
maar in de gegeven omstandigheden open stonden voor een nieuwe 
ervaring. Mensen van middelbare leeftijd van wie de ogen waren 
opengegaan over de futiliteit van sommige activiteiten en passies die hun 
aandacht en energie tot nog toe hadden opgeëist. Ze waren met 
onverwacht velen. We zagen het overal in Europa. Een leger van bekwame 
en genereuze mannen en vrouwen stond op, bereid om te dienen. Voor 
velen werd het niet enkel een ervaring van diaconale inzet maar ook een 
spirituele ontdekking van de dingen die er werkelijk toe doen in het 
leven.”  
Een heel andere bijdrage komt van docent liturgie-wetenschappen Sam 
Goyvaerts, die constateert dat huisliturgie en een persoonlijk gebedsleven 
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voor veel mensen inmiddels onbekend zijn. De vraag die de apostelen aan 
Jezus stelden, “Heer, leer ons bidden”, is uiterst actueel geworden door de 
coronacrisis. Hij denkt dat kerkgemeenschappen moeten inzetten op het 
opnieuw leren bidden. Hij spreekt van een ‘langzaam oplopende weg’ en 
denkt dat juist ook de digitale weg een belangrijke rol kan spelen.  
Een bijdrage die me ook aansprak is die van Jos Moons Hij pleit ervoor te 
aanvaarden dat we het nog een tijdje niet weten. Wie al weet wat de 
coronacrisis ons te leren heeft en wat we met de ontkerkelijking moeten, 
hoeft niet meer gelovig te zoeken, te luisteren, te ontvangen. God heeft zo 
iemand weinig meer te zeggen. Mooi vind ik ook: “We kunnen de kerk 
volgens mij beter verstaan als een bescheiden pleisterplaats van geloof, 
hoop en liefde dan als een alomtegenwoordig netwerk van christelijke 
presentie. Ik zie haar nieuwe identiteit als een pretentieloos lampje op de 
korenmaat. Een kerk waarvan de gelovigen steeds meer moeten leren van 
God te zingen in een vreemd land (psalm 137), een arme kerk die niet 
moraal ridderend de les leest maar op weg is met mensen en mee zoekt 
en het soms ook niet weet.” 

Elly van Rooden. 

 
 

 
 
Een opkikkertje voor u allen 
Laatst hoorde ik een eeuwenoude poëtische lezing waarin steeds twee 
uitersten tegenover elkaar staan. Treffend is de zin: ‘Er is een tijd om te 
omhelzen en een tijd om zich verre te houden van omhelzen’. De 
predikante noemde het haast profetische woorden in deze tijd. Ik hoop 
van harte met deze woorden u te kunnen bemoedigen. Voor alles onder 
de hemel is een tijd, dus vertrouw erop, al is het met geduld, dat er ook 
weer een tijd komt, dicht bij elkaar.   
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Het Kerst-knutselen was dit jaar weer een groot succes! 
Onder de inspirerende leiding van team Elly werd het een heel 
gezellige middag, kijk maar: 
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We kunnen met elkaar terugzien op een zeer geslaagde 

Kerstgezinsviering, het was goed om het Kerstverhaal ook uit te laten 
beelden, want dat maakt het voor de kinderen een stuk levendiger. Ook 

de belletjes-armbandjes waren weer een succes, zeker met het zingen 

door Peter van het 'We wish you a Merry Christmas', zorgden die 

belletjes voor een feestelijke afsluiting!  
 

 
 

  



 22 

Nieuws uit Ghana. 

 

Kranten en musea schenken de laatste tijd veel aandacht aan de tijd dat 

onze voorouders slaven haalden uit Ghana. Het was een barre reis, het 

waren alleen de sterksten die de reis naar Suriname konden doorstaan. 

De achterblijvers moesten het zonder hun leiders stellen. Zij 

verkommerden. Hun nazaten hebben zich vervolgens niet ontwikkeld. 

Daardoor zijn velen analfabeet, zij hebben geen werk, zijn extreem arm. 

Dát zijn de mensen waar stichting Barbarugo zich over ontfermt! Wij 

leren hen werken. We doen dat met bamboe, een eenvoudige plant die 

makkelijk te bewerken is, geen eisen stelt aan zijn habitat en rijke 

oogsten oplevert. Tegelijkertijd resulteert dit in een algehele verbetering 

van milieu en klimaat doordat houtkap om te koken wordt voorkomen 

en uitdroging van de aarde wordt vermeden. Een eenvoudige teelt, iets 

anders is helaas nu nog teveel gevraagd. Wij betalen hen een zeer 

bescheiden bedrag: Drie euro voor een dag werken in de hitte, waarmee 

er mogelijkheden ontstaan voor hun kinderen om naar school te gaan: 

de basis voor een betere toekomst wordt geschapen. We bezorgen hen 

daarnaast waterpompen en ziekenzaaltjes. U kunt dat lezen in onze 

Nieuwsbrief. Mede dankzij u en uw donaties kunnen wij veel bereiken. 

Een van de kerken uit ons cluster heeft onlangs een mooi bedrag 

overgemaakt. Wie volgt? Er is veel geld nodig om een miljoen armen 

een beter leven te geven. Pastoor Verspeek heeft zich zijn leven lang 

succesvol ingezet voor de arme 

Ghanezen. Wij kunnen niet 

achterblijven: Helpt u ons ook om 

hen een kans te geven voor een 

betere toekomst? Dank u wel voor uw 

gaven!! 

Lees  www.barbarugo.org/nieuws en 

vertel ons wat u ervan vindt. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Ruud Goedknegt 

Tel. 0297 582 482  

http://www.barbarugo.org/nieuws
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
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 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Kerstactie 2020 
Een groot succes! 

 

Ondanks dat door de coronasituatie Kerst aan de Amstel 2020 niet door 
kon gaan hebben we door onze alternatieve kerstveiling, kerstpakketten- 

en amaryllisverkoop 2020 geweldig afgesloten! Iedereen die hier een 

bijdrage aan geleverd heeft op wat voor wijze dan ook; heel erg hartelijk 

dank! De opbrengst: 
Kerstveiling:  €  6644 

Kerstpakketten:  €  1260 

Amaryllissen:  €  775 

Totaal: €  8679 !!!!!!!!! 
 

De toegezegde € 100.000 voor het onderhoud aan het glas-in-lood van 

het priesterkoor hebben we nu bij elkaar gespaard. Wat ons betreft 

kunnen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk starten. 
Op zondag 20 december hebben we alle bestellingen afgeleverd nadat we 

eerst officieel afscheid hebben genomen van Yvonne Seebregts. Yvonne 

is zoals u eerder heeft kunnen lezen per september gestopt met haar 

voorzitterschap en daarna is het bestuur versterkt met Marc van 
Lammeren en Vincent Blom. 

Op de foto: 

Yvonne Seebregts 

(middenachter), Cockie 
Groen en John Fontijn 

(parochieteam, 

rechtsachter) en bestuur 

Vrienden Urbanuskerk Nes.  
 

Wij wensen iedereen fijne 

feestdagen en gelukkig en 

gezond 2021 toe! 
 

Peter Overdijk, Marc van 

Lammeren, Vincent Blom 

en Monique de Bruin 
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