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Beste parochianen, 
 
U zult zich misschien afvragen: wat hebben piepers jassen, een bloemkool-
saus maken en een paar lekkere tartaartjes bereiden met ons als parochie- 
en katholiek zijn te maken? Want dat is hetgeen we de laatste 5 weken 
hebben gedaan bij een mede-parochiaan. Het antwoord op deze vraag: 
ALLES! Herstellend van een operatie en graag thuis willen aansterken was 
de aanleiding om vanuit de parochie spontaan de helpende hand te bieden. 
Gedurende deze tijd was er elke dag iemand aanwezig om te koken, 
strijken, schoonmaken, lachen en gezellig samen te zijn, én met resultaat: 
Het gaat inmiddels gelukkig al weer een stuk beter met haar. Het gaf ook 
de mensen die hulp boden een goed en warm gevoel: Fijn om je 
medemens te kunnen helpen. Het geeft aan hoe sterk we zijn als parochie. 
Christen zijn in deze tijd is doén voor je medemens als dit nodig is. 
Fantastisch! 
 
Er was, naast alle vieringen in de weekenden, veel activiteit in de maand 
juni. Openstelling en toren klimmen tijdens Amstellanddag en een week 
later nogmaals gedurende het Nesser-feest-weekend, een huwelijk, 
uitvoeringen van koor “Simply West” en muziekschool Amstelveen, bezoek 
aan het streekmuseum van Jan Compier. Alles goed bezocht en dankzij 
alle vrijwilligers, probleemloos en succesvol verlopen. Een dikke pluim is 
hier op zijn plaats, want zonder onze vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk 
zijn. Bedankt!  
Wist u trouwens dat de kerk gedurende de zondagen in de maanden juli en 
augustus m.m.v. stichting de Vrienden van de Urbanuskerk, vrij 
toegankelijk is en wel tot 16 uur? Een goede gelegenheid om op uw gemak 
het interieur van onze mooie St. Urbanus, met al haar symboliek, eens te 
bewonderen, of een moment van rust en bezinning te vinden voor uzelf. 
Dat gevoel van rust, als een deken om je heen, in alle stilte, mijmerend 
over je zijn en wat je bezighoudt, in vreugde of verdriet, voélbaar in Gods 
nabijheid, als je in die kerkbank zit… Intens en verhelderend! Gewoon eens 
doen; een aanrader. 
 
Het grote nieuws zal u inmiddels via de website of mededeling bereikt 
hebben: Samuel Montagnini en Henry Rivas, 2 nieuwe priesters afkomstig 
uit de regio Alkmaar, komen het pastorale team versterken. Heel bijzonder 
in deze tijd van schaarste in dit ambt. Per 01 september zijn zij aangesteld 
in ons cluster en op 08 september zullen zij voor de eerste keer voorgaan 
tijdens de Eucharistieviering in Nes en zich dan voorstellen. We hopen dat 
u allen in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn en hen zo een 
warm en hartelijk welkom te heten in onze St. Urbanusparochie.  
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Dit heeft ook gevolgen voor het huidige team: Rob Mascini heeft  
aangegeven zijn diensten elders binnen het bisdom aan te willen bieden. 
Rob, bij deze nogmaals hartelijk dank voor je geweldige inzet en 
aanwezigheid, je inspirerende en bevlogen toespraken en zijn als mens! 
We hopen je nog regelmatig te mogen ontmoeten bij ons in de parochie of 
regio. 
Pater Jan zal vanwege zijn leeftijd en gezondheid het iets rustiger aan gaan 
doen. Laten we met elkaar bidden dat zijn gezondheid het hem toestaat, 
nog regelmatig bij ons voor te gaan tijdens de Eucharistie, op zijn zo 
welbekende warme, bewogen en gedragen manier van vieren. Pater Jan, 
we zijn u daar immer zeer dankbaar voor! 
 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden 
van de onderhoudswerkzaamheden aan de kerk zelf, en wel voor de daken 
van de noordgevel en de sacristie. Hard nodig aangezien de leien en loden 
dakgoten aldaar zich in een matige staat bevinden. Alvorens te kunnen 
starten met de werkzaamheden, moet er echter eerst nog toestemming 
komen van het bisdom. De aanvraag hiervoor is reeds verstuurd; nu maar 
hopen dat we snel groen licht krijgen, zodat we misschien al na de 
bouwvak kunnen beginnen met de werken. Uw bijdrage middels o.a. de 
kerkbalans maakt het mogelijk om dit o zo belangrijke onderhoud te blijven 
doen. Ook stichting ‘de Vrienden van de Urbanuskerk’ zal een belangrijke 
bijdrage in de financiën gaan leveren. Daarmee houden we onze parochie 
en Rijksmonument in stand. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Meer tijd voor u, samen met uw dierbaren, zit er aan te komen: de vakantie 
periode breekt weer aan. Rob Mascini luidde deze al in met het inzegenen 
van uw auto, fiets of boot. Waar u ook heen gaat, we wensen u veel plezier 
toe en vooral weer een veilige thuiskomst.  
 
Voor de komende maanden juli en augustus staan nog verschillende 
activiteiten op de kalender, waaronder 4(!) huwelijken. Zie daarvoor de 
website, dé bron voor het allerlaatste nieuws binnen de parochie. Ik zou 
zeggen: Laat die zomer maar komen! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van september. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 
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Misintenties, zaterdag 6 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 7 juli, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen - jaarmis 
Dorus Schrama 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Pastoor Jan Verspeek 
Lien Bouwman-Leurs 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Johannes den Blanken – jaarmis 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Adrianus Huyskes 
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Misintenties: zaterdag 13 juli, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Jan Markwat - jaarmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 juli, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Henk en overleden familie De Dood 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overlden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Cees Overwater 
Ans Schouten-van Groeningen 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Familie Lagerberg, Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adrie 
Paul Nieuwendijk 
Joanna van Oostveen 
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Misintenties, zaterdag 20 juli, 19.00  
Jan Markwat 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
Herman Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 21 juli, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Klaas Zwartendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
Henk en overleden familie De Dood 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Familie Zeinstra-Erkelens 
Familie Blommesteijn-van Schie 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Dave de Laat 
Uit dankbaarheid voor 49 jaar huwelijk en de start van het 50e jaar 
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Misintenties, zaterdag 27 juli, 19.00 uur 
Kees FontijnOverleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
Cees Stolwijk 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 28 juli, 10.00 uur 
Brenda Overes 
Jan Pronk en overleden familie 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Edwin Houtkamp 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Familie Lagerberg, Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adrie 
Jeannet Beets 
Joanna van Oostveen 
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Misintenties, zaterdag 3 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Voor allen begraven op ons kerkhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 4 augustus, 10.00 uur 
Jan Markwat 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Lien Bouwman-Leurs 
Piet van Rijn 
Henk en overleden familie De Dood 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Familie Lagerberg, Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adrie 
Adrianus Huyskes 
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Misintenties, zaterdag 10 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 11 augustus, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Jan Markwat 
Ben Overes 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Misintenties: zaterdag 17 augustus, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 18 augustus, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Jan Markwat 
Overleden famile Huyskes-Roeleveld 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Jan Pronk en overleden familie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Klaas Zwartendijk 
Jeannet Beets 
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Misintenties, zaterdag 24 augustus, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 25 augustus, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Joanna van Oostveen 
Jan Markwat 
Henk en overleden familie De Dood 
Cees Overwater 
Edwin Houtkamp 
Petrus Vink 
Familie Erkelens-Lambalk 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Dave de Laat 
Paul Nieuwendijk 
Uit dankbaarheid 
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Misintenties, zaterdag 31 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 september, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Johannes den Blanken 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Activiteitenoverzicht juli / augustus 2013 
 
Datum Tijd Wat Wie/Waar 

Za. 6 juli 19.00 uur DOP viering Maurice Fontijn 
Zo. 7 juli 10.00 uur Woco viering Diaken Rob Mascini 
Wo 10 juli 09.00 uur kerkwerk  
Za. 13 juli 19.00 uur Dop viering Casper Stevens 
Zo. 14 juli 10.00 uur Euch. Viering  Pater C. Bartels 
Za. 20 juli 19.00 uur Dop viering Maurice Fontijn 
Zo. 21 juli 10.00 uur Woco viering Elly v. Rooden 
Za. 27 juli 19.00 uur Dop viering Marino den Haan 
Zo. 28 juli 10.00 uur Euch. Viering Pastoor Woolderink 
Za.  3 aug. 19.00 uur Dop viering Casper Stevens 
Zo.  4 aug. 10.00 uur Woco viering Elly v. Rooden 
Za. 10 aug. 19.00 uur Dop viering Marino den Haan 
Zo. 11 aug. 10.00 uur Dop viering Marino den Haan 
Wo.15 aug. 11.00 uur het hele Cluster 

in Zevenhoven 
tgv Maria 
tenhemelopneming 

Za. 17 aug. 19.00 uur Dop viering Casper Stevens 
Zo. 18 aug. 10.00 uur Euch. Viering, 

gezinsviering 
Pater Veltman en 
Elly v. Rooden 

Za. 24 aug. 19.00 uur Dop viering Maurice Fontijn 
Zo. 25 aug. 10.00 uur Euch. Viering Pastoor Woolderink 
Za. 31 aug. 19.00 uur Dop viering Marino den Haan 
Zo. 1 sept. 10.00 uur Euch. Viering Pater. C. Bartels 
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Muziek Organist Lector Misdienaars 

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans  
    
Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Frans, Sjaak 
Samenzang Peter Overdijk   
St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak  
Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang Peter Overdijk Wies Hogeveen Anne, Maayke 
Samenzang Peter Overdijk   
St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans  
Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang Peter Overdijk   
olv. Diaken 
Rob Mascini 

   

Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang 
 

Peter Overdijk Margaret Timmermans  

Samenzang Peter Overdijk   
St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak Cock, Ab 
Samenzang Peter Overdijk Wies Hogeveen  
St. Cecilia Niek Baas Paul Goossens Anne, Maayke 
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Collectes juli en augustus 
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in de  
weekenden van 6 + 7 juli en 3 + 4 augustus.  
De MIVA- zomercollecte wordt gehouden in het weekend van 24 en 25 
augustus, onder het motto ” Help de kinderen in Brazilië ‘’  
 
Nieuwe priesters in ons cluster 
 

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt, heeft besloten om per  
1 september 2013 pastor Woolderink, die vele jaren met grote inzet 
werkzaam is geweest als administrator van de parochies in Uithoorn, Nes 
aan de Amstel en de Kwakel, van die verantwoordelijkheid te ontheffen. 
 

Pastor Woolderink heeft daarom gevraagd vanwege zijn gezondheid 
en het vorderen van zijn leeftijd. Als gevolg daarvan kan hij zijn functie niet 
langer uitvoeren op de wijze die hij zou willen. 
 

Met ingang van 1 september zullen door Mgr. Punt worden benoemd: 
de priester Samuel Marcantognini als administrator van de parochies 
en priester Henry Rivas als parochie-vicaris. 

Beide priesters zijn al een groot aantal jaren werkzaam in de pastorale zorg 
in Nederland. Samuel Marcantognini is van Italiaanse afkomst en is 
onlangs cum laude afgestudeerd op de visie van de Nieuwe Catechismus 
uit de 60er jaren. Henry Rivas komt van oorsprong uit Venezuela, hij kende 
Nederland doordat zijn vader werkzaam was bij Shell. 
In de komende maanden zullen voorbereidingen worden getroffen voor de 
komst van beide priesters. 
 
Pastor Woolderink 
 

Van de week is gebleken dat er helaas geen herstel heeft plaatsgevonden. 
Medicijnen blijken niet het gewenste resultaat op te leveren. De uitkomst 
van nader onderzoek moet worden afgewacht. Achterin de kerk liggen 
kaarten om hem te groeten of te bemoedigen.  U kunt de door u 
geschreven kaart daar achter laten. Wij zorgen dat uw groet bij Pater 
Woolderink terecht komt.  
De wetenschap dat u hem met uw groet en in uw gebeden steunt helpt 
hem ontegenzeggelijk in deze moeilijke tijd. 
 
Opbrengst collectes 
 

25 + 26 mei 220,75 
  1 +   2 juni 275,80 
  8 +  9 juni 262,50 
zondag 16 juni 202,90 
22 + 23 juni 197,75 
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Dank aan onze vrijwilligers 
 

Het is geweldig wat jullie met elkaar presteren. Door jullie inzet is er in de 
periode van het concert op 26 mei, de Amstellanddag, het Dorpsfeest en 
het concert op 23 juni een bedrag bijeen gebracht van €.  1227,10. 
Deze gelden komen ten goede aan het onderhoud van onze St. Urbanus.  
 
De Miva- zomeraktie 
 

Tijdens de MIVA collecte staat het werk van Zuster Maria Lijnen en Pater 
Christiano Joosten centraal. Zuster Maria Lijnen heeft in Bayeux een 
centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken.  Met onderwijs, sport, 
muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden, tussen 
de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten zet zich in 
Campina Grande met het Kinderpastoraat in voor moeders en kinderen in 
een arme plattelandsstreek. Beiden hebben MIVA gevraagd om een auto.  
 

De afstanden zijn hier enorm, zonder vervoer zijn ze nergens. 
Een auto is in deze arme plattelandsstreek geen luxe. Her en der rijdt er 
een paard en wagen, wie geld heeft kan meerijden met een motortaxi, 
maar de meeste mensen gaan te voet over de stoffige zandwegen, onder 
de brandende zon. Ze kunnen lang niet alle gezinnen bereiken zonder 
auto.  
Als ze op huisbezoek gaan en er is een kind ziek, dan heeft de familie geen 
geld voor vervoer. Dus ook in dat soort situaties kun je met de auto een 
helpende hand bieden, je moet elkaar helpen !  ” Nietwaar” ? 
 

Zuster Maria kan dit beamen. “Als de nood aan de man is, dan wil je graag 
wat voor de mensen kunnen doen. Een auto is dan pure noodzaak, om 
zieke kinderen naar de dokter te kunnen brengen.” Met uw hulp kan MIVA 
het verschil maken voor deze achtergestelde mensen. Help mee door uw 
bijdrage aan de MIVA-collecte op 24 en 25 aug. .   
Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor 
moeder & kind projecten voor de allerarmen in Brazilië.   

Zij hebben onze steun heel hard nodig !!! 
 
Zo maar een gedachte  
 

Je bent niet geschapen voor de industriële productie, je bankrekening,  
de sociale status met je Apple of het kopen van kleding die onder 
mensonterende omstandigheden in de ateliers van ontwikkelingslanden 
wordt gefabriceerd.  Ik denk dat wij zijn geschapen om ons leven te 
beleven in liefde. Dat wij zijn geschapen om onze rijkdom en geluk te delen 
met al die mensen die worden onderdrukt en uitgebuit.   
Pas dan leven wij naar het voorbeeld van Christus Jezus:  
 

” Onze Lieve Heer van  alle mensen ”. 
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Het was een dol-fijne gezinsviering! 
 

Onder leiding van pater Veltman en Elly van Rooden hebben we 
afgelopen zondag 30 juni een gezellige vakantie-gezinsviering met 
elkaar gehouden. 
Er waren 23 kinderen aanwezig en ze mochten iets meenemen naar 
de kerk wat met de vakantie te maken had. Een koffer, strandbal, 
slippers, badlaken, enz. lagen voor op het altaar. 
Met veel enthousiasme speelde Peter op zijn keyboard de liedjes die 
tijdens de dienst werden gezongen. In de gezinsviering werd er ook 
gelezen door Riecardo, Roos, Erik, Dennis, Sophie en Victor.   
Voor de kinderen het bekende communielied “Blijf dit doen en denk 
aan mij” werd solo gezongen door Lisanne van Schie.  

 
Op de foto Peter 
na afloop van de 
dienst, met enkele 
kinderen die geen 
genoeg kregen van 
het samen zingen. 
 
De kinderen gaan 
nog een week naar 
school, maar ze 
zijn vast door deze 
viering in 
vakantiestemming 
gebracht.   
Lieve kinderen, we 

wensen jullie een dol-fijne vakantie toe en hopen jullie weer te 
mogen begroeten in de volgende gezinsviering,  
zondag 18 augustus, die in het teken staat 
van het nieuwe schooljaar. 
Neem maar iets leuks mee naar de kerk wat je 
doet denken aan je vakantie.  
Een woord van dank aan ieder die aan deze 
gezinsviering heeft meegewerkt.  
 
Namens de werkgroep, 
Marja den Haan 
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Kinderclub 
 
Ben je tussen de 7 en 12 jaar? 
Kom dan gezellig naar de Kinderclub op: 
donderdag 19 september 2013  
van 15.30 tot 17.00 uur 
 
Wat gaan we doen op deze middag: 

• op speelse en actieve wijze maken we kennis 
met één van de vele verhalen uit de Bijbel; 

• maar in de loop van het jaar gaan we ook 
andere leuke dingen doen o.a. taart bakken en 
liedjes voor de gezinsviering instuderen. 

 
Meedoen aan deze gezellige middag van de 
Kinderclub? 
Geef je dan op via de mail van 
Elly van Rooden:     pmmvanrooden@hetnet.nl 
 
Locatie: pastorie St. Urbanus parochie! 
 
Ouders zijn ook welkom! 
Neem gerust een vriend of vriendin mee! 
 
Graag tot ziens, groetjes, Elly. 
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Wandelen met de Franciscaanse Pinkstervoettocht 
 
 
Welkom bij de  

Franciscaanse Beweging 
We treden in de voetsporen van Franciscus van Assisi. We 
willen liever bezield leven. Leven met open oor en luisterend 
hart. Regelmatig afstand nemen van onze dagelijkse 
beslommeringen. Eigenwaarde ontlenen, niet aan macht, bezit 
of succes, maar aan de ervaring onderdeel te zijn van een 
grootse schepping. Leven met eerbied voor het leven. 
 
 
Van 17 tot 20 mei namen wij met ons gezin deel aan de (44e) 
Franciscaanse Pinkstervoettocht. Bij de Pinkstervoettocht verblijf je 
in principe altijd in een klooster in Nederland en dit jaar verbleven 
we in een klooster in Helvoirt. Samen met anderen maak je 
dagtochten van 16 km of 8 km per dag in kleine groepen van 8-10 
deelnemers. Tijdens het wandelen kom je met elkaar in gesprek en 
zijn er ook momenten van stilte en een groepsgesprek onder leiding 
van iemand die thuis is in de spiritualiteit van Franciscus of Clara, 
waardoor je allerlei inzichten opdoet. Verder deelt ieder wat hij/zij wil 
en omdat je met een groep bent, zijn er altijd mensen bij met wie het 
klikt en die je na een heel jaar  graag weer terug ziet om bij te 
praten.  
 
Inmiddels hebben we de smaak te pakken en was het voor ons 
inmiddels de vierde keer dat we als gezin deelnamen. Naast het 
wandelen in mooie stukjes van Nederland, spreekt ook het 
ontmoeten van allerlei boeiende mensen uit het hele land (en 
sommigen zelfs uit België) ons aan alsmede de openheid van de 
Franciscaanse spiritualiteit. Opvallend is dat de meest 
uiteenlopende mensen zich aangesproken voelen door deze 
spiritualiteit: wel of niet frequente kerkgangers, alleenstaanden, 
echtparen of gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen, katholieken 
maar ook een aantal protestanten: werkelijk allerlei mensen doen 
mee! Voor onze kinderen waren er twee meiden van in de twintig  
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paraat die met de groep kinderen tijdens onze wandeling hele leuke  
en inspirerende dingen gingen doen. Natuurlijk werden er verhalen 
gelezen over Franciscus, maar ook werd er volop geschilderd, er 
werden koekjes gebakken die na afloop werden uitgedeeld aan de 
wandelaars die terug kwamen van hun tocht, er werd gesport en een 
speeltuin in de buurt werd bezocht. De jongeren die zich aange- 
meld hadden, hadden hun eigen wandelgroep met begeleiding. 
 
Na afloop van elke dag kwamen mijn vrouw Monique en ik moe 
maar voldaan terug in het klooster, haalden we onze kinderen op en 
konden wij samen delen wat we hadden meegemaakt. Na twee 
uurtjes rust om je op te frissen en iets voor jezelf of met de kinderen 
te doen, gingen we met de meer dan 100 deelnemers samen eten. 
In de avond werden er voor wie wilde ook allerlei activiteiten 
georganiseerd. Van een boeiende film tot lezingen, van sacraal 
dansen tot een voetreflexmassage, de kinderen konden worden 
geschminkt en op zaterdag en zondagavond was er een disco voor 
jong en oud.  
 
Na het weekend kwamen wij weer “opgeladen” thuis en toen wij in 
de auto aan onze kinderen vroegen: “Willen jullie volgend jaar weer 
naar de Franciscaanse Pinkstervoettocht?”, antwoordden zij 
éénstemmig: “Jaaaa!”  Hoeveel reclame voor deze tocht kan ik nog 
maken? Wanneer u van wandelen houdt en de H. Franciscus en de 
H. Clara u inspireren, zie ik u graag volgend jaar in een ander 
klooster, zodat ook u kunt ontdekken hoe inspirerend en leuk zo’n 
weekend is! 
 
 
Voor meer informatie, kijk op de 
website: 
www.franciscaansebeweging.nl 
onder “activiteiten”. Op deze site is 
ook een filmpje te zien van vorig 
jaar, waarin u ook ons voorbij ziet 
komen.  
 
Paul Goossens 
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DE CONCERTPROGRAMMERING 
 IN DE ST. URBANUSKERK 

 
 
 
Iedereen heeft wel een mening over muziek en wat hij of zij wel 
of niet mooi vindt. 
Voor de 5 à 6 concerten die de Stichting Vrienden van de 
Urbanuskerk jaarlijks organiseert proberen wij een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod te brengen. Dat valt niet altijd mee vanwege de 
beperkte financiële middelen. 
 
Wij proberen muzikanten te vinden van een goed niveau en dat 
mogen ook best goede amateurs zijn. 
Het muzikale programma dat wordt aangeboden laten wij in 
eerste instantie door de muzikanten zelf bepalen. Soms vragen 
we hen het programma zo samen te stellen dat het voor een 
groot publiek aantrekkelijk is (bv. Het kerstconcert). 
 
We realiseren ons dat het niet altijd mogelijk is het iedereen naar 
de zin te maken, maar hopen daarbij dat het publiek zich open 
stelt ook eens naar iets te luisteren wat nog niet gekend wordt. 
 
Er was enig commentaar te horen over het eerste concert van dit 
jaar dat door het Apollo Ensemble werd gegeven. Er waren 
opmerkingen dat deze muziek te “zwaar” zou zijn. 
Het was muziek uit de barokperiode van G. Ph. Telemann, een 
tijdgenoot van J.S. Bach. 
Het Apollo Ensemble is gespecialiseerd in de muziek van deze tijd 
en in het ensemble spelen muzikanten die hun sporen op dit 
terrein meer dan verdiend hebben en binnen en buiten Europa 
bekendheid genieten. Het was mogelijk dit ensemble voor een 
concert te krijgen vanwege een bevriende relatie. De 
ensembleleden wilden graag komen ook al konden wij hun gage 
feitelijk niet betalen. 
Het Apollo Ensemble speelt regelmatig in grotere formaties maar 
dat was in dit geval niet haalbaar. Het ensemble heeft zijn 
optreden als zeer prettig ervaren en wil met ander repertoire 
graag nog eens terugkomen, maar dat zal weer met barokmuziek 
zijn. 
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Als we over “zware” muziek spreken dan komt daar eerder de 
romantische periode voor in aanmerking. Dan gaat het om de 
componisten als Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler, 
Schumann, Wagner enz. Het kan best zijn dat de muziek van 
deze componisten nu weer niet als “zwaar” wordt ervaren. Vaak 
heeft het er mee te maken of de muziek wel of niet aanspreekt of 
al dan niet bekend is. 
 
Wij zullen er rekening mee moeten houden dat onze financiële 
situatie de mogelijkheden beperkt. Niet iedere musicus wil voor 
een habbekrats komen spelen. 
Onze concertreeks heeft langzamerhand enige bekendheid 
gekregen. Er komen al regelmatig verzoeken binnen om te mogen 
komen spelen. Wij bekijken dat binnen de mogelijkheden die wij 
hebben. 
 
De vraag werd opgeworpen of wij de Matthäus Passion van J.S. 
Bach niet konden brengen. Dat zouden we graag willen, maar het 
is organisatorisch en financieel niet haalbaar. Voor een uitvoering 
van enig niveau moet men zich realiseren dat alleen de solisten al 
tussen de € 800,-- à € 1.000,-- p.p. kosten. Je hebt er minstens 
5 nodig. Een orkest dat dit werk uitvoert kost al gauw zo’n € 
15.000,-- . Voor een goed amateurkoor moet zeker € 5.000,-- 
worden uitgetrokken. Verder zullen er voor de kerk de nodige 
voorzieningen moeten worden getroffen voor een concert van 
dergelijke omvang, die ook weer kosten met zich meebrengen. 
 
Wij als Stichting proberen o.a. met concerten de bekendheid van 
de Urbanuskerk te bevorderen en hopen zo dat er direct of 
indirect financiën binnenkomen die onze doelstelling, het behoud 
van dit monument, ondersteunen. 
De muziek die wij brengen zou voor u een uitdaging kunnen zijn 
om ook eens kennis te nemen van wat niet direct bekend 
voorkomt; het kan altijd een verrijking zijn zich daarvoor open te 
stellen. 
 
Joop Quint,  
secretaris Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel 
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Het succes van de Amstellanddag 
 
Een goede organisatie staat garant voor een succesvolle 
Amstellanddag. 
De medewerkers van de “Beschermers Amstelland” hebben met 
veel enthousiasme de Amstellanddag voorbereid en dat heeft 
zeker, evenals het mooie weer, bijgedragen tot een fantastische 
dag. 
Ook de goed verzorgde publiciteit heeft meegeholpen aan het 
grote aantal bezoekers van onze St. Urbanuskerk. Een paar 
honderd belangstellenden zijn er ongetwijfeld geweest. Dit was 
boven alle verwachting. 
Het beklimmen van de toren was de grote trekpleister; tegen het 
einde van de middag moest, ook vanwege de veiligheid, zelfs een 
stop worden ingesteld. Buiten de geplande toegangsuren werd 
nog extra toegang verleend wanneer dat kon. 
De bezoekers konden gebruik maken van enkele deskundige 
rondleidingen door Peter Overdijk. Hij verraste zijn deelnemers 
met een afsluiting bij het Adema-orgel. 
De Amstellandse Cantorij verzorgde twee korte optredens waar 
de bezoekers met aandacht naar hebben geluisterd. 
Waarschijnlijk hadden de toehoorders nog nooit het 
“Amstellandlied” gehoord. 
Voor de vele vrijwilligers, die zich die dag belangeloos 
beschikbaar hebben gesteld, was het opvallend dat de bezoekers, 
zeker degenen die hier nog nooit geweest waren, zo onder de 
indruk waren van het kerkgebouw en het schitterende interieur. 
De achtergrondinformatie die over de vele facetten van het 
interieur kon worden gegeven werd zeer gewaardeerd. 
En nu maar hopen dat de vele complimenten die werden gemaakt 
in een blijvende belangstelling worden omgezet. Wij zijn in 
afwachting van vele aanmeldingen voor de Stichting Vrienden van 
de St. Urbanuskerk te Nes a/d Amstel. 
Namens het kerkbestuur en het bestuur van de Stichting 
Vrienden bedanken wij alle vrijwilligers voor hun voor deze dag zo 
belangrijke bijdrage aan het welslagen van de Amstellanddag 
2013. Wij rekenen het volgend jaar weer op u allen. 
 
Joop Quint,  
secretaris Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel. 
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E. Timmermans         tel.:            0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
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. 
 
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 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
of via de website www.vriendenurbanuskerknes.nl 
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS 
naar ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 

 
Vanwege het 100 jarig bestaan van de Mariagrot worden we dit jaar extra 
feestelijk onthaald. 
We hoeven geen brood mee te nemen, want zij zorgen voor soep en brood. 
Ook bent u in de gelegenheid om na afloop een rozenkrans te knopen. 
Iedereen, jong en oud is van harte welkom om in de openlucht de viering 
bij de Mariagrot mee te maken. Echt een belevenis! 
 
Verder zijn er foto’s, jubeleumkaarsen en rozenkransen te koop. 
 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  

- 11 uur viering bij de grot  
- 12 uur lunch aangeboden door de parochie Zevenhoven 
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de 3 parochies 

de Kwakel, de Nes en Uithoorn om beurten zullen voorbidden. 
- aansluitend gelegenheid om een rozenkrans te kopen 

 
Vertrek per fiets vanaf: 
- de Burght 10.00 uur   
- de Schans 10.00 uur 
- de Kwakel 10.15 uur 
- de Nes 9.40 uur. 
 
Als u vervoer nodig heeft of plaatsen vrij heeft in uw auto, neemt u dan 
contact op met: 
Vanaf de Schans - Toos van Egmond tel. 533047 
Vanaf de Kwakel – Margriet Meeuwis tel. 560061 
Vanaf de Burght - Marlies van der Lelij tel. 567848 
Er rijdt ook een bus naar Alphen nr. 149 die stopt vlakbij de kerk. 
 
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de 100 jarige Mariagrot! 
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