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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 secretariaatpastorie@telfort.nl 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor S.Marcantognini 0297-727098 
Kapelaan H.Rivas Franco      0297-727098 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochiebestuur 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
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Beste medeparochianen, 
 

 
anuari 2015 is van start gegaan. De bijbehorende kou 
heeft zijn intrede reeds gedaan, bomen zijn kaal, het 

gras oogt nog wat fletsgroen, de wereld om ons heen is, wel, 
laten we het onrustig noemen. Het geeft het geheel een wat 
sombere aanblik. Je zou toch vrolijker van start willen gaan in 
zo’n nieuw jaar! Een jaar waarin ongetwijfeld vele uitdagingen 
klaar staan: voor u, voor ons als parochie en alles buiten om 
ons heen.  
 
En toch, ondanks deze lange, donkere dagen, kiemt er reeds 
een klein beetje zicht op iets nieuws, mooier en beter. Het 
startpunt hiervan ligt nog geen 2 weken achter ons: Het 
Kerstfeest wat we samen hebben gevierd. Het was het begin 
van nieuw Licht, nieuw elan en gaf uitzicht op een positief punt 
aan de horizon voor ons als mens. Daar zijn we samen 
geïnspireerd door hetgeen 2015 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. Het heeft de mensen toen bewogen en dat 
doet dit nog steeds tot op de dag van vandaag. Samen op weg 
en werken aan de toekomst is en blijft die boodschap. 
 
Samen onderweg zal vanaf nu ook binnen de regio steeds 
meer zichtbaar worden. Onze bisschop Monseigneur Punt ziet 
daarin, samen met de andere bisschoppen, de toekomst nu 
het aantal priesters terugloopt en het aantal kerkgangers (en 
daarmee financiën) afneemt. Dit eerste maakt het steeds 
moeilijker om élke zondag in iédere kerk een 
Eucharistieviering te kunnen vieren. Ook bij ons in de regio de 
realiteit na het overlijden van pater Kees Bartels en pastoor 
Henny Post. Samen de krachten bundelen biedt 
mogelijkheden van elkaar te leren en elkaar te helpen daar 
waar dit nodig is, een proces welke overigens al een aantal 
jaren geleden in gang is gezet. Een klein voorbeeld is o.a. het 
recent wijzigen van de aanvangstijden van de zondagochtend 
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viering waardoor bediening van meerdere diensten in de regio 
door dezelfde priester mogelijk wordt.  
Bij deze regiovorming willen we als St.Urbanusparochie 
natuurlijk wel onze eigen identiteit en 
zelfstandigheid behouden, een 
voorwaarde die alle betrokken parochies 
uit Aalsmeer, de Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn hebben 
gesteld. We blijven dus als (juridisch) 
rechtspersoon bestaan, regelen zelf 
de zaken die we kunnen regelen en blijven bovendien 
financieel geheel zelfstandig. Dit laatste betekent eenvoudig 
gezegd dat elke euro die door u wordt gegeven aan de 
parochie ook binnen en door de parochie zelf wordt 
uitgegeven: besteed aan onze eigen gebouwen, 
geloofsgemeenschap en verdere verplichtingen en dus niet 
overgaat naar een van de andere parochies. Binnenkort kunt u 
hierover nog meer nieuws verwachten. 
 
Een ander nieuw en mooi begin binnen onze parochie: op 10 
januari om 14.00uur zal Thomas Tan worden gedoopt. 
Vervolgens zal op 11 januari om 12.00uur ook Roemer Smit 
het doopsel ontvangen.   
Diezelfde 11e januari zal  ’s middags om 14.15uur het 
Nieuwjaarsconcert worden gegeven, wederom uitgevoerd door 
het Seniorenorkest en georganiseerd door de Stichting 
Vrienden. Afgesloten met een goed glas wijn! Komt u ook?! 
Laten we er gelijk een gezellige Nieuwjaarsborrel van maken. 
 
Een andere verandering betreft het voorgaan tijdens de 
zaterdagavond viering: Casper Stevens heeft aangegeven na 
12 jaar trouwe dienst als voorganger nu te willen stoppen. 
Graag willen we hierbij Casper hartelijk danken voor zijn grote 
toewijding en inspirerende inzet die hij gedurende die vele 
zaterdagavonden heeft getoond!  
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Ondertussen hebben we ook gezocht naar een waardig 
opvolger die het zaterdagavondteam zou willen versterken,  én 
gevonden: tot onze vreugde heeft Elly van Rooden zich 
daartoe bereid verklaard. Ze is al regelmatig voorgegaan 
tijdens de verschillende vieringen in onze parochie. Elly, we 
wensen je veel succes, plezier en inspiratie toe met het verder 
invulling geven aan de zaterdagavond woord-en-gebed 
vieringen. 
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Samen op weg, geïnspireerd 
door nieuw Licht en elan, richting dat mooie punt op de 
horizon. We rekenen ook dit jaar weer op u! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van februari, 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 
 

 
 
Aan	  de	  parochianen	  van	  Nes	  aan	  de	  Amstel	  
	  
Het	  is	  voor	  ons	  een	  moeilijke	  opgave	  om	  alle	  mensen	  persoonlijk	  te	  
bereiken;	  daarom	  berichten	  we	  dit	  via	  de	  Urbanesklanken.	  
Wij	  willen	  jullie	  bedanken	  voor	  alle	  medeleven	  en	  belangstelling,	  in	  
welke	  vorm	  dan	  ook,	  door	  ons	  ontvangen	  in	  de	  afgelopen	  3	  jaar.	  	  
In	  deze	  periode	  lag	  ik	  in	  lange	  tijd	  in	  het	  ziekenhuis,	  of	  was	  ik	  thuis	  
herstellende.	   Door	   Onze	   Lieve	   Heer	   hierboven,	   het	   is	   niet	   te	  
geloven,	   en	   door	   de	   wensen	   van	   alle	   lieve	   mensen	   ben	   ik	   weer	  
geworden	  wat	  ik	  zou	  wensen.	  
Wij	  wensen	  iedereen	  een	  gezond	  en	  gelukkig	  2015.	  
	  
Hartelijke	  groet	  van	  Leo	  en	  Ria	  Kempers-‐van	  Wijk.	  
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Misintenties, zaterdag 3 januari, 19.00 uur 
Voor allen begraven op ons kerkhof 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 4 januari, 09.30 uur 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Uit dankbaarheid 
Joanna van Oostveen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden familie Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adri 
Jeannet Beets 
Maria Brozius-van den Berg 
Adrianus Huyskes 
Martin Groen 
Marcel van Amsterdam
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Misintenties, zaterdag 10 januari, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 januari, 09.30 uur 
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 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Afra van Oostveen-Schuit 
Uit dankbaarheid 
Voor kracht bij een ziekbed 
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Misintenties, zaterdag 17 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 18 januari, 09.30 uur 
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 
Lien Bouwman-Leurs 
Herman Baas – jaarmis 
Overleden familie Baas-Oudshoorn en overleden kleindochter Lisa 
Klaas Zwartendijk 
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Misintenties, zaterdag 24 januari, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 25 januari, 09.30 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Sjaak van Tol 
Annie Schrama-Kooijman - jaarmis 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen 
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Misintenties, zaterdag 31 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 februari, 09.30 uur 
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  
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Overzicht activiteiten in het cluster 
Datum De Kwakel 

St. Jans Geboorte 
Uithoorn 
Emmaüsparochie 

zaterdag 3 januari  - - - - - - Woord en gebedsviering                          
                   
 

zondag   4 januari                 
wit 
Openbaring des Heren 

9.30u Euch 11.00u Euch 

    
zaterdag 10 januari - - - - - - Woord en gebedsviering                          

 
zondag    11 januari              
wit 
Doop van de Heer 

9.30u Euch / 
Schelpenviering  

11.00u Euch /  
 onder voorbehoud 
 Schelpenviering  

   
zaterdag  17 januari - - - - - - Woord en gebedsviering                          

 
zondag    18 januari          
groen 
2e zondag door het jaar 

9.30u Oecumenische  
viering Week van de 
Eenheid 

11.00u Euch 

   
zaterdag   24 januari - - - - - - Woord en gebedsviering                          

 
zondag     25 januari        
groen 
3e zondag door het jaar 

9.30u Euch 11.00u Euch 

   
zaterdag 31 januari  - - - - - - Woord en gebedsviering                          

 

zondag 1 februari groen 
4e zondag door het jaar 

9.30u Euch 11.00u Euch 
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Activiteitenoverzicht januari 2015 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

Wo.31 dec. 19:00 u Geen Viering  

Do.  1 jan. 09:30 u Geen Viering  

Za.  3 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

Zo. 4 jan. 09:30 u Euch.Viering  

Za. 10 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

Za. 10 jan. 14:00 u DOOP Thomas Tan  

Zo. 11 jan. 09:30 u Euch. Viering  

Zo. 11 jan. 12:00 u DOOP Roemer Smit 

Za. 17 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

Zo. 18 jan. 09:30 u Euch. Viering  

Za. 24 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den 
Haan 

Zo. 25 jan. 09:30 u Euch. Viering  

Za. 31 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

Zo. 1 feb. 09:30 u Euch. Viering 
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zang:  organist: lector: misdienaars: 

    

    

samenzang - Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Paul Goossens Anne, Maayke 

samenzang -   

    

St. Cecilia Niek Baas Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock 

    

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Casper Stevens Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Paul Goossens Anne, Maayke 
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GEZEGEND	  NIEUWJAAR!	  
	  
Wij	   danken	   u	   allen	   hartelijk	   voor	   de	   Kerst-‐	   en	  
Nieuwjaarswensen!	   Wij	   wensen	   u,	   bijzonder	   allen	   die	   wij	   niet	  
persoonlijk	   konden	   spreken,	   ook	   een	   gezegend	   Nieuwjaar	   toe,	  
vol	  liefde	  en	  vrede	  in	  de	  Heer!	  
	  
Pastoor	  Samuel	  en	  Kapelaan	  Henry	  
	  
	  

	  
	  
	  
VREDE	  OP	  AARDE	  
	  
Alle	  jaren	  met	  de	  viering	  van	  het	  Kerstfeest,	  staan	  wij	  stil	  bij	  de	  
geboorte	  van	  Jezus,	  de	  Zoon	  van	  God	  die	  in	  de	  wereld	  is	  gekomen	  
voor	  alle	  mensen.	  Het	  feest	  van	  Kerstmis	  is	  in	  feite	  goed	  nieuws	  
voor	  de	  mensheid,	  het	  is	  licht	  in	  de	  duisternis,	  het	  is	  vrede	  op	  
aarde	  onder	  de	  mensen.	  
Niet	  voor	  niets	  is	  een	  week	  later,	  precies	  op	  Nieuwjaarsdag,	  de	  
Werelddag	  voor	  de	  Vrede.	  Al	  gedurende	  bijna	  50	  jaar	  begint	  men	  
wereldwijd	  het	  nieuwe	  jaar	  in	  het	  teken	  van	  de	  vrede,	  biddend	  
om	  vrede,	  en	  de	  vrede	  en	  alle	  goeds	  wensend	  aan	  iedereen	  op	  
aarde.	  
Bij	  gelegenheid	  van	  de	  Werelddag	  voor	  de	  Vrede	  op	  1	  januari	  
2015	  richt	  paus	  Franciscus	  een	  boodschap	  aan	  alle	  mensen.	  
Daarin	  gaat	  hij	  tot	  onze	  verrassing	  in	  op	  de	  slavernij	  in	  al	  zijn	  
vormen,	  nog	  steeds	  één	  van	  de	  grootste	  schandalen	  in	  onze	  
wereld.	  De	  huidige	  vormen	  van	  slavernij	  betreffen	  de	  slachtoffers	  
van	  slavenarbeid,	  de	  vluchtelingen	  die	  beroofd	  zijn	  van	  hun	  
vrijheid,	  de	  gevangenen	  van	  wie	  de	  mensenrechten	  genegeerd	  
worden,	  de	  seksslaven,	  de	  kindsoldaten,	  de	  slachtoffers	  van	  
organenhandel	  en	  de	  mensen	  in	  handen	  van	  terroristen.	  Het	  is	  
een	  droevige	  lijst	  waarvan	  je	  je	  afvraagt:	  hoe	  is	  het	  mogelijk?	  
Waarom	  al	  dit	  lijden?	  Hebben	  wij	  nog	  niets	  geleerd?	  	  
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De	  paus	  ziet	  de	  diepe	  oorzaak	  van	  de	  huidige	  vormen	  van	  
slavernij	  vooral	  in	  “de	  zonde	  die	  het	  hart	  van	  de	  mens	  bederft”	  en	  
waardoor	  men	  zijn	  naaste	  afwijst	  of	  gaat	  gebruiken	  als	  een	  
voorwerp.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  andere	  oorzaken	  zoals	  de	  armoede,	  
het	  gebrek	  aan	  opvoeding,	  de	  criminaliteit	  en	  het	  sluwe	  gebruik	  
door	  sommige	  mensen	  van	  Internet	  en	  de	  andere	  media.	  
De	  middelen	  om	  de	  huidige	  slavernij	  in	  de	  wereld	  te	  bestrijden	  
zijn	  vooral	  te	  vinden	  in	  de	  “globalisering	  van	  de	  broederschap”,	  
aldus	  de	  paus.	  Tegenover	  de	  heersende	  onverschilligheid	  kan	  
alleen	  een	  nieuwe	  impuls	  van	  broederlijke	  liefde	  het	  tij	  doen	  
keren:	  de	  slavernij	  voorkomen,	  zich	  ontfermen	  over	  de	  
slachtoffers	  en	  hen	  beschermen	  en,	  ten	  slotte,	  de	  daders	  
aanklagen.	  
Heeft	  dit	  ook	  te	  maken	  met	  ons,	  gelovigen	  in	  deze	  Nederlandse	  
samenleving?	  Ongetwijfeld.	  De	  christelijke	  gemeenschappen	  zijn	  
per	  definitie	  “plaatsen	  van	  eendracht	  tussen	  de	  broeders	  en	  
zusters”	  waarin	  de	  verschillen	  geen	  bedreiging	  vormen,	  want	  
God	  houdt	  van	  iedereen	  zoals	  hij	  of	  zij	  is	  en	  allen	  zijn	  wij	  
broeders	  en	  zusters	  van	  en	  in	  Christus.	  
Ook	  onze	  parochiegemeenschap	  vervult	  dus	  vandaag	  een	  
wezenlijke	  rol:	  zij	  is	  een	  plek	  waar	  iedereen	  welkom	  is	  en	  vrij,	  
omdat	  hij	  of	  zij	  bevrijd	  is	  door	  de	  liefde	  van	  God.	  	  
Moge	  dan	  de	  liefde	  van	  God,	  geopenbaard	  in	  het	  Kind	  van	  
Betlehem,	  ons	  allen	  en	  alle	  mensen	  die	  wij	  zullen	  ontmoeten	  
bevrijden	  en	  een	  vredevol	  nieuw	  jaar	  schenken.	  
	  
Pastoor	  Samuel	  
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Collectes januari     
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 3 en 4 januari. De collecte in het weekend van 
24 en 25 januari staat in het teken van de ” Wereld Lepra Actie”.     
 

Opbrengst collectes 
 

22 + 23 november 307,55 
29 + 30 november 258,55 
06 + 07 december 257,40 
13 + 14 december 256,65 
20 + 21 december 219,15 
Nachtmis 914,90 
25 december dagmis 300,20 
26 december kinderdienst 261,00 
De opbrengst van de gecombineerde 
Adventsactie  en Kinderclub verkoop is:   € 131,00 

 

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 €. 494. Het bestuur 
bedankt deze vrijwilligers voor de door hen getoonde inzet en het 
behaalde resultaat.  
 

Weekend van 24 en 25 januari  Wereld Lepra Actie.   
 

Wat is je reactie als je iemand ziet wiens gezicht verminkt is, of die 
geen vingers of tenen meer heeft? De eerste reactie is je hoofd af te 
wenden. De lichamelijke gevolgen van lepra zijn overduidelijk en 
aangrijpend. Leprapatiënten hebben echter ook te maken met een 
ander lijden. In veel gevallen worden leprapatiënten verlaten door 
hun partner, worden ze verstoten door hun gemeenschap en 
verliezen ze hun werk. Door hun ziekte raken ze alles kwijt en staan 
ze er echt alleen voor. Op zondag 25 januari  is het Wereld Lepra 
Dag. In kerken over de gehele wereld is in het weekend van 24 en 
25 januari aandacht voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke 
ziekte. Van de collecte in onze parochie komt dit weekend 15% ten 
goede aan de Leprastichting.   
 

Ook kunt u uw bijdrage overmaken op:  NL49 INGB 0000 889 889  
Voor verdere informatie bezoekt u de site   www.leprazending.nl  
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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 15 januari van 15.30 uur tot 16.45 uur 
Waar: in de pastorie van de Sint Urbanuskerk 
Thema: het mooie bijbelverhaal over De doop in de 
Jordaan; de lezing gaat over de doop van Jezus door 
Johannes in de Jordaan. 
 
Na lezing gaan we na:  

- Waarom liet Jezus zich dopen? 
- Wat is dopen? 
- Wat is een sacrament? 
- Wat gebeurt er tijdens een doop? 

 
Het wordt weer een gezellige middag, met enkele 
spelletjes, liedjes en tot slot wordt er een mooie tekening 
gemaakt. 

Tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly.  
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Beste allemaal, 
 
Zoals u in de vorige Urbanesklanken hebben kunnen lezen, wilden 
wij, de vormelingen Joëlle en Pascalle, ons steentje bijdragen aan 
het goede doel van Serieus Request "hands off our girls". 
Samen met de andere vormelingen uit andere parochies hebben wij 
door middel van cupcakes, cakejes, koffie en thee verkoop samen 
€ 1500 opgehaald, een geweldig resultaat. 
Op maandag 22 december zijn met andere vormelingen het geld 
gaan brengen naar het Glazen Huis in Haarlem. 
Dit vonden wij heel leuk en gezellig, ondanks de drukte daar op 
de Grote Markt.  
De uiteindelijke opbrengst is geworden € 12.380.438. 
Namens ons allen en Serieus Request willen wij u bedanken voor de 
donaties.  
 Groetjes, Pascalle en Joëlle. 
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Op	  donderdagmorgen	  18	  december	  was	  het	  weer	  erg	  gezellig	  op	  de	  
inmiddels,	  traditionele	  Kerstkoffieochtend	  voor	  de	  ouderen.	  
We	  mochten	  24	  parochianen	  welkom	  heten.	  
De	  zaal	  in	  de	  pastorie	  zag	  er	  sfeervol	  uit.	  De	  tafel	  was	  feestelijk	  
aangekleed.	  Iedereen	  genoot	  op	  zijn/haar	  manier.	  Met	  elkaar	  werd	  er	  
druk	  gepraat.	  Jan	  Compier	  had	  ook	  nog	  tijd	  vrij	  gemaakt	  om	  een	  
fotoimpressie	  te	  maken.	  Jan,	  bedankt.	  
De	  koffie	  met	  banket	  smaakte	  goed	  evenals	  de	  verse	  bowl	  die	  Eef	  had	  
gemaakt.	  Maar	  ook	  het	  advocaatje	  met	  slagroom	  werd	  voorgezet.	  
De	  kerstliederen	  werden	  met	  veel	  enthousiasme	  gezongen.	  
Na	  afloop	  keerde	  iedereen	  met	  een	  'warm	  kerstgevoel'	  huiswaarts.	  
	  
We	  kunnen	  terugkijken	  op	  een	  zeer	  gelaagde	  Kerstdkoffieochtend.	  
Een	  woord	  van	  dank	  aan	  Ria,	  Wil,	  Eef	  en	  Theo.	  
Bedankt	  en	  een	  voorspoedig	  en	  gezond	  2015	  wens	  ik	  u	  allen	  van	  harte	  toe.	  
	  
Marino	  den	  Haan	  
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Kerst Gezinsviering 2e kerstdag. 
  
De kerstviering voor de kinderen op 2e kerstdag was weer een 
groot succes!! We mochten rond de 130 aanwezigen waarvan 
ongeveer 55 kinderen welkom heten.   
De kinderen hebben tijdens de viering  een  
"levende" kerstboom, die gespeeld werd  
door Fleur Wesselingh, mogen aankleden.  
De oma van Fleur had een mooie muts  
gemaakt met brandende lampjes er in  
verwerkt en ze had een mooi kerstkleed  
om.  
De kinderen kregen een  
kerstbal en die mochten ze in  
de "levende" kerstboom  
hangen en daarna speelde  
Peter op het orgel het liedje  
"O denne boom, O denne boom".  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de dienst en tijdens 
de collecte speelden 
Bente en Gwendolyn 
diverse kerstliedjes op hun 
viool. 
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Het kerstverhaal werd mooi gelezen door Riecardo en Dennis 
en de voorbeden door Sophie en Maayke.  
 
Aan het eind van de viering riep Marino alle kinderen naar 
voren om met instrumentjes het slotlied Midden in de 
Winternacht ten gehore te brengen. Na de dienst was het 
nog gezellig samen zijn in de kerk bij de mooie kerststal of in 
de gezellige versierde pastorie daar waar koffie/thee, limonade 
was met wat lekkers erbij voor iedereen.  
Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en hulp 
en graag tot ziens bij de volgens gezinsviering. 
  
Angela, Elly, Angela en Marja. 
 

 

 
En ook deze maand weer twee doopjes! 
 
Op zaterdag 10 januari wordt Thomas Tan gedoopt. Hij is 
op 29 mei 2007 geboren in Tokio, maar woont nu in 
Aalsmeer. 
Op verzoek van de ouders vindt de doop plaats in de 
doopkapel, achter in de kerk. 
 
Op zondag 11 januari volgt de doop van Roemer Smit. 
Roemer is geboren op 14 juni 2013. Hij woont met zijn 
ouders Martijn en Catelijne en zijn zusje Brechtje in 
Aalsmeer. 
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Nesser	  Dames	  Vereniging:	  
	  

maandag	  26	  januari	  2015	  
	  

Qigong	  oefeningen	  en	  
	   klankschalenconcert	  
Nesser Cora van Geel verzorgt deze avond met Chinese	  
ontspanningsoefeningen,	  mantra	  zingen	  en	  een	  
klankschalenconcert.	  	  Tijdens	  de	  oefeningen	  blijven	  we	  op	  een	  stoel	  
zitten.	  Neem	  een	  vest	  of	  een	  deken	  mee	  om	  er	  lekker	  warm	  bij	  te	  
zitten.	  Het	  belooft	  een	  vernieuwende	  avond	  te	  worden,	  zorg	  dat	  je	  
erbij	  bent!	  

Kosten	  €	  5	  p.p.	  inclusief	  koffie	  of	  thee	  
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d A. email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
vacature Commissie zieken en bejaarden 
 
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 A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
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 A. 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Voorzitter: F.Verbraak tel.: 0297-582882 
 
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 020-7471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 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 
 

 
Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland 
In het vervolg op het succesvolle nieuwjaarsconcert in 2014 geeft het 
Seniorenorkest Amstelland op zondag 11 januari 2015 om 14:15 uur een 
volgend nieuwjaarsconcert. 
De entree is gratis. Er wordt onder de bezoekers een collecte gehouden  
ten bate van het onderhoud aan het kerkgebouw. 
U bent van harte welkom! 
 
Bestuursleden gezocht 
Eind dit jaar zijn Joop Quint (culturele activiteiten), Ferry Verbraak 
(voorzitter) en Conny Ostendorf afgetreden als bestuurslid. Wij danken 
Joop hartelijk voor de vele door hem georganiseerde concerten van de 
afgelopen jaren. Ferry; bedankt voor je voorzitterschap waarin je de 
stichting weer tot bloei bracht. En Conny; bedankt voor de organisatie 
van de zondagmiddagopenstellingen en de coördinatie van de verkoop 
van ons boekje. 
Wij zijn nu op zoek naar twee nieuwe bestuursleden om weer een 
voltallig bestuur te kunnen vormen. Heeft u interesse? Neem dan contact 
op met Yvonne Seebregts, tel. 06-12446880. 
 
Kascommissielid gezocht 
Over het boekjaar 2014 willen we een kascommissie aanstellen. Eén 
‘vriend’ heeft zich hier al voor gemeld. Ook interesse? Neem dan contact 
op met Monique de Bruin, tel. 06-23259298. 
 
Nieuwsbrief december 
Al onze ‘vrienden’ (donateurs) hebben begin december onze nieuwsbrief 
ontvangen. Deze is ook geplaatst op onze website en dus voor iedere 
geïnteresseerde te lezen. www.vriendenurbanuskerknes.nl.  
 
Hartelijke groet, 
 
Yvonne Seebregts, Peter Overdijk en Monique de Bruin 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 020-6152215 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 


