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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 
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, 
 
  
        e komende vakantiemaanden kunnen we het er eindelijk 
weer van nemen: even de boel de boel laten en de ontspanning 
opzoeken. Vorig jaar was dat eigenlijk niet echt mogelijk 
vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus en de 
beperkingen die werden opgelegd. We stonden met z’n allen 
stil... Dit jaar kunnen we en gaan velen van u het anders doen: 
weer op reis, ontdekken, beleven, genieten. Er is weer 
beweging! Heeft u er ook zo’n zin in?! Zelfs als u besluit om toch 
thuis te blijven, zal het anders zijn door de vele mogelijkheden 
die nu wel voor u openliggen. Vrijheid is een groot goed en heel 
belangrijk, dat is wel gebleken. Voor zowel jong als oud. 
Restricties, beperkingen, geperst in een keurslijf, tot zelfs 
verboden: het doet iets met de mens. Het gaf gevoelens van 
eenzaam zijn, in isolement opgesloten, of juist ruzies doordat 

men steeds als gezin of 
partners op elkaar lip zat 
in een en dezelfde 
ruimte. Het geeft wrevel, 
chagrijn, weerstand, 
opstand. Tot zelfs 
psychische klachten en 
zielennood aan toe...  

Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als mens. Geestelijke 
ondersteuning, zoals wij o.a. wekelijks ontvangen in de kerk, 
geeft dan richting en houvast. Het blijkt een heilzame vorm van 
mentaal onderhoud te zijn. Daarom nu: we gaan genieten van 
onze vrijheid!  
Onlangs kon een van uw teamleden alvast een voorproefje 
nemen: op reis in Frankrijk. Ze noemen het niet voor niks ‘la 
douce France’ ofwel ‘het mooie, vriendelijke Frankrijk waar het 
leven goed is’. De prachtige natuur en omgeving, lekker eten en 
natuurlijk genieten van de wijn , de mooie dorpjes. En 
natuurlijk altijd even de lokale kerk bezichtigen, want zo blijkt:  
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hoe klein ook het dorp, elk heeft 
zijn eigen Godshuis. Even 
binnenlopen, voor de bijzondere 
sfeer, de schoonheid van het 
interieur, de zichtbare devotie van 
de lokale parochiaan voor eigen 
kerk en geloof. Tijd om een kaarsje 
op te steken, voor een 
stiltemoment, even verbonden te 
zijn. En opvallend: je bent nooit 
alleen. Velen lopen even de kerk in 
om zo’n moment te beleven, te 
voelen. Ook diegenen die geen binding hebben met kerk en 
geloof. Fijn dat dit kan. Fijn dat dit daar overal kan! In Frankrijk 
gaat geen enkel kerkgebouw dicht, maar houden ze de lokale 
kerk open en in ere, hoe klein deze ook is. Waarom? Gezien het 
belang voor de lokale gemeenschap, als verbindend element 
voor de individuele dorpsgenoten, ondersteunend en 
richtinggevend aan het dagelijkse leven van de mensen. De 
perfecte combinatie van vrijheid en geestelijke bezieling. Mooi 
hè. Het sluit aan bij de wens van onze paus Franciscus om 
iedereen de mogelijkheid te bieden lokaal een bezoek te kunnen 
brengen aan een plaats waar God is en ontmoet kan worden. 
Voor een gebed, voor een kaarsje, als men in gewetensnood zit 
en daarbij hulp zoekt, voor een eigen stiltemoment, wanneer 
men daar behoefte aan heeft. En de praktijk laat zien dat hier 
veelvuldig van gebruik wordt gemaakt, ook in de huidige, 
moderne tijd...  
 
Daarbij aansluitend: We laten het Corona-tijdperk langzaam 
maar zeker achter ons. In die moeilijke tijd zijn we als Kerk zelfs 
even dicht geweest, wat voor velen een groot gemis vormde. 
Het kijken via een scherm bleek uiteindelijk niet echt een 
oplossing, de gemeenschap en het samenzijn werd gemist 
evenals de tastbare, geestelijke vervoering. Nu we steeds meer 
maatregelen afzwakken of deze zelfs worden afgeschaft, hopen  
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we dat u na deze momenten van soms afwezig zijn de weg naar 
de vieringen, kerk en parochie weer regelmatig weet te vinden. 
Gelukkig laat de praktijk dit ook zien. Want zonder u zijn we 
immers niets, is er geen gemeenschap, is er geen Kerk. We 
vinden het tenslotte fantastisch u regelmatig te ontmoeten! 
 
Zoals gezegd, we zijn weer in beweging! Ook uw parochieteam 
kijkt vooruit naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor 
kerkgebouw en gemeenschap. Deze stap is ingegeven door ons 
bisdom die ons de opdracht heeft gegeven om ook naar de 
toekomst te kijken. Deze opdracht is overigens niet alleen 
bedoeld voor de eigen St.Urbanusparochie, maar geldt voor alle 

parochies in onze regio én voor de 
parochies daarbuiten. Ofwel voor 
iedereen in katholiek Nederland. We zijn 
in deze 21e eeuw, waarbij het 
individualisme hoogtij viert, verworden tot 
een missionaire organisatie. Waarbij we 
met elkaar op pad moeten gaan om 
geloof, gemeenschap zijn, verbinding en 

alles wat daarmee samenhangt, voor de buitenwereld zichtbaar 
en verstaanbaar te maken. Een mooie, waardevolle boodschap 
die we graag willen en kunnen delen als vitale parochie!  
 
We gaan daarbij uit van eigen kracht! Kennis en hulp halen we 
in huis waar nodig om zo een goed onderbouwde, doordachte 
toekomst mogelijk te maken. Bureau Coup is zo’n organisatie 
met veel ervaring op dit vlak en die ons terzijde staat in dit 
proces (We hebben hier 
vaker over geschreven). Zo 
hebben we onlangs de eerste 
sessie met bureau Coup 
gehouden. De aftrap begon 
met een inventarisatie van 
gemeenschap, gebouwen, 
omgeving. Al snel volgde een eerste verkenning van waar wíj,́   
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als team, met onze parochie hopen en verwachten te staan over 
10-15 jaar. Door zo met elkaar te opperen, onderzoeken, 
discussiëren, ontstaan er allerlei goede, praktijkgerichte en 
vernieuwende ideeën. Deze gaan we in opvolgende sessies 
weer verder uitwerken, totdat 
er uiteindelijk een plan ligt 
die de parochie 
toekomstbestendig gaat 
maken. Duidelijk was i.i.g. 
voor de aanwezigen dát er 
toekomst is én dat geloof en 
gemeenschap een belangrijke plaats daarbij blijven innemen.  
 
Dat Elly als catechiste veelvuldig actief is in en rondom onze 
St.Urbanusparochie, weet en ziet iedereen. Uiteraard tijdens de 
vieringen, maar ook met onze jongeren op de Kinderclub!, als 
steunpilaar bij verdrietige momenten voor, tijdens en na het 
afscheid nemen van een dierbare, bij een “gewoon” bezoek van 
onze ouderen waar ze dan, naast een gezellig praatje, de 
communie brengt, in de Parochievergadering. Ja, wanneer 
eigenlijk niet als je de voorgaande lijst leest... Steeds op de voor 
haar zo typerende, enthousiaste, continue dienstbare, 
toegankelijke wijze. Daar zijn we haar steeds zeer, zeer 
dankbaar voor! Nu heeft de Paus ook geoordeeld dat het 
dienstwerk van catechisten (eindelijk) officieel erkent moet 

worden, gezien het 
belang van het werk 
dat zij vervullen. Het 
zijn van catechist(e) 
wordt daarmee een 
officieel ambt binnen 
de Kerk! Beste Elly, 
van harte gefeliciteerd 
met deze erkenning. 
We zijn trots op je!! 

Verderop in deze Klanken kunt u hier meer over lezen.   
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Volop beweging is eveneens 
zichtbaar in en om het 
kerkgebouw zelf. De steigers 
staan al een tijdje, nu zijn ook de 
8 Heiligen-ramen en 7 ronde 
Sacrament-vensters verwijderd. 
Het glasatelier Hagemeier heeft 
deze meegenomen naar het 
atelier te Tilburg, waar ze de 
komende weken de nodige 
behandelingen ondergaan. Hier 
kunt u in een van de volgende 
Klanken-edities meer van zien. 
Ook aannemer Pronkbouw is 
druk met het herstel van 

metselwerk rondom de ramen, het ijzerwerk in de muren en het 
rondlopende kettinganker. De komende weken is wellicht 
minder activiteit op de steigers zelf zichtbaar, maar de 
werkzaamheden gaan op de achtergrond gewoon door. Werk in 
uitvoering, continue! Ook de stichting Vrienden schenkt in deze 
editie en op haar website extra aandacht aan deze grote klus 
en vooral aan diegenen die het mogelijk hebben gemaakt! 
 
Klein Urbanus, de jongeren van 
de St.Urbanusparochie, zijn 
eigenlijk altijd in beweging... 
Stilzitten zit hun van nature niet in 
het bloed. Samen hebben ze iets 
bedacht én kunstig gefabriceerd 
welke ze graag in een volgende 
gezinsviering met u willen delen. 
Wat dat precies is, gaan we hier 
niet verklappen. Maar uw inbreng is daarbij mogelijk en 
gewenst, waarmee u uw stem kunt laten horen over zaken op 
allerlei gebied in en om de parochie. Bedoeld voor jong én oud! 
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Stilzitten en afwachten, verplicht of niet, wordt tegenwoordig het 
nieuwe roken genoemd: ongezond en niet goed voor lijf en 
geest. Het zorgt reeds snel voor gelatenheid, maar wordt in de 
praktijk al snel opgevolgd door neerslachtigheid, 
ontevredenheid, weerstand, waarbij zelfs zielennood op de 
voorgrond kan gaan treden. Stilzitten, nee dus. In beweging 
komen is dan beter, nee zelfs noodzakelijk, om dit te 
voorkomen. Door te bewegen wordt al snel positief resultaat 
geboekt waarbij mens en omgeving weer floreren waardoor 
toekomst mogelijk wordt gemaakt. Stilzitten of in beweging 
komen: het overkomt ons niet, het is een eigen keuze! Die we 
samen kunnen en gaan maken.  
 
We wensen u en uw dierbaren een mooie vakantietijd toe en 
een behouden thuiskomst.  
 
Graag tot de Urbanesklanken van september, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Ga met Gods zegen! 
Reizen… We hebben er met z’n allen naar uitgekeken. En het lijkt 
erop dat het echt weer kan komende zomer. Dus de vraag die je 

steeds vaker hoort: “Waar ga jij naar toe deze zomer?” Blijven we 
dichtbij huis of zoeken we het verderop? Of blijf je lekker thuis? Heel 
veel plezier alvast, geniet ervan! Tot rust komen, tijd voor elkaar 
hebben en alles even lekker de boel laten. Wat zegt de Bijbel 
eigenlijk over vakantie? Nou, helemaal niets dus! Vakantie “bestond” 
toentertijd nog niet.  
 
De Bijbel zegt wel iets over reizen en rust houden. In de Bijbel 
vinden we talloze verhalen van mensen die onderweg zijn. Denk 

maar aan de geschiedenis van het Joodse volk dat na de uittocht uit 
Egypte 40 jaar lang door de woestijn zwierf. Of het verhaal van 
Daniël: Hij trok van Kanaän naar de grote stad Babel. En Jezus 
reisde met zijn discipelen te voet het land Israël door. De bekendste 
reiziger uit de Bijbel is misschien wel de apostel Paulus. Hij maakte 
niet zomaar een tocht: hij bracht de blijde boodschap van het 
evangelie aan mensen in verre landen. Hij reisde door Turkije, 
Griekenland, Italië en wilde zelfs naar Spanje! Wanneer we een 
schatting maken van de afstand die Paulus heeft afgelegd, komen 
we op een aantal van meer dan 16.000 kilometer. En dat in een tijd 

dat er geen auto of vliegtuig bestond! 
 
Naast reizen hoort rust ook bij vakantie. Ook daarvan vinden we 
vele sporen in de bijbel. De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus 
terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden 
gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: ‘Kom met Mij mee naar een 
eenzame plek en rust een beetje uit’. Jezus en de discipelen zijn 
druk geweest met preken, onderwijzen en werken. Er is nog genoeg 
werk te doen, maar Jezus vertelt hen: ‘Rust een beetje uit’. Hij 

neemt ze mee naar een rustige plek om even tot rust te komen en 
nieuwe kracht op te doen.  

Of je nu thuisblijft of lekker weggaat: Ga met God. Rust uit en 
geniet. Word een rijker mens, zoals onderstaand gedicht mooi 
weergeeft.  
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Ga met Gods zegen! 
Als je gaat, ga met God. 
Heb eerbied voor de grond waar je komt, 

en eer de mensen om waar ze wonen en wie ze zijn; 
Neem vooral je zachte krachten mee 
en pak ze daar uit: hartelijkheid en vrede; 
liefde en vriendschap. 
Ook neem je de goede woorden mee 
en je zaait ze ginder uit met gulle gebaren. 
Als je gaat, ga dan als een kwetsbaar mens 
met goede en minder goede kanten, 
en zie de mensen vanuit een milde blik:  

Zij zijn net als jij! Kinderen van God. 
Als je gaat, ga dan als iemand die wil genieten 
van wat je hoort en ziet, van wat je ruikt en proeft. 
Als je gaat, ga dan met God 
die je rijker terug wil zien dan toen je ging. 
Ga! Zijn zegen heb je! 

De vakantie: het vliegt zo weer voorbij. Hoe ga jij echt tot rust 
komen in je vakantie? En hoe ga jij ervan genieten? Maak eens een 
lijstje met dingen waar je echt naar uitkijkt en van gaat genieten en 
een lijstje met dingen waar je van gaat uitrusten. Misschien is dit 

wel hetzelfde lijstje. Zo haal je nog meer uit je vakantie: rust en 
genot, precies datgene wat God ook jou gunt! 

Een hele fijne vakantie gewenst! 

Diaken Jeroen Hoekstra 
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Cluster 
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Misintenties, weekend 3 en 4 juli 
Wim Jacobs 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Theo van den Bosch-jr 
Theo van den Bosch-sr 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Kees Fontijn 
Martin Groen - jaarmis 
Nico de Jong 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en  
 overleden kleindochter Lisa 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Rinus Lagerberg 
Theo Zeinstra 
 
Misintenties, weekend 10 en 11juli 
Wim Jacobs 
Jos Bouwman 
Theo van den Bosch-jr 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Arie Nieuwendijk 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jan Andriessen 
Johan Bouwman 
Kees Fontijn 
Nellie Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Jan Markwat - jaarmis 
Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Rinus Lagerberg 
Sjaak van Tol 
Voor gezondheid in de wereld  



 13 

Misintenties, weekend 17 en 18 juli 
Jos Bouwman 
Wim Jacobs 
Theo van den Bosch-jr 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Johan Bouwman 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-sr 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 24 en 25 juli 
Jos Bouwman 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Brenda Overes 
Cees Stolwijk 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Johan Bouwman 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor een voorspoedig bedrijf  
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2021 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za.3 jul. 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.4 jul. 09:30 Eucharistieviering 
 

 

za.10 jul. 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.11 jul. 09:30 Woord- en Communieviering Rob Mascini 

za.17 jul. 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.18 jul. 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

za.24 jul. 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.25 jul. 09:30 Eucharistieviering  

za. 31 jul. 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo. 1 aug. 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

za. 7 aug. 19:00 Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn  
zo. 8 aug. 09:30 Eucharistieviering  

za. 14 aug. 19:00 Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo. 15 aug. 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

za. 15 aug. ovb Regionale Mariaviering Zevenhoven 
za. 21 aug. 19:00 Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 22 aug. 09:30 Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
wo 25 aug. 09:00 Kerkwerk  

za. 28 aug. 19:00 Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo. 29 aug. 09:30 Eucharistieviering 

 
 

 
Kapelaan Darek & Pastoor Marco vakantie:  
11 juli t/m 29 aug. zijn afwisselend de pastores afwezig 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Peter Overdijk Jos den Haan John, Jill John 

zomerzang Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Cock, Maicah, 
Cilia 

Huub 

 Ria Kempers  Jeroen Joop 
zomerzang Ria Kempers Margaret/Marino Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk   John 
zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 
zomerzang Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Jeroen Huub 

 Peter Overdijk  John, Jill Maurice/John 
zomerzang Peter Overdijk John Fontijn Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John/Maurice 
zomerzang Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Matthijs Huub 

 Peter Overdijk   Maurice/John 
zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

     
 Ria Kempers   Joop/Maurice 
zomerzang Ria Kempers Marino den Haan Ab, Cock Huub 

     
 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

zomerzang Ria Kempers Margaret 
Timmermans 

Cock, Maayke Huub 
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Misintenties, weekend 31 juli – 1 augustus 
Jos Bouwman  //  Johan Bouwman 
Wim Jacobs  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Kees Fontijn 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Pronk-Koeleman 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-sr  //  Theo van den Bosch-jr 
Theo Zeinstra 
 
Misintenties, weekend 7 en 8 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Johan Bouwman  //  Jos Bouwman 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn - jaarmis 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Ria van Braak-van Rijn 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Wim Jacobs 
Uit dankbaarheid 
 
Misintenties, weekend 14 en 15 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Jan Andriessen 
Jos Bouwman  //  Johan Bouwman 
Kees Fontijn 
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Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Rinus Lagerberg 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch-sr. //  Theo van den Bosch-jr 
Wim Jacobs 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
 
Misintenties, weekend 21 en 22 augustus 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Kees Fontijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Theo Zeinstra 
Wim Jacobs 
 
Misintenties, weekend 28 en 29 augustus 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Johan Bouwman. //  Jos Bouwman 
Kees Fontijn 
Jos en Arie Schrama 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-sr. //  Theo van den Bosch-jr 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Wim Jacobs 
Uit dank aan alle dokters, verpleegsters en allen die hun krachten gaven  
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Catecheet wordt officieel kerkelijk ambt  
 

De functie van catecheet of catechist wordt een officieel lekenambt 
in de Kerk. Dat is dinsdag 11 mei in Rome bekend gemaakt. De paus 
wil daarmee degenen die catechese geven een erkenning geven 
voor hun dienstwerk aan de Kerk. 

Het nieuwe kerkelijke ambt 
van catecheet wordt 
beschreven in het motu 
proprio Antiquum 
ministerium, dat is 
gepubliceerd. In aanmerking 
voor de aanstelling van 
catecheet komen mannen en 
vrouwen die ervaring hebben 
in het geven van catechese, 

actief deelnemen aan het kerkelijk leven en goed met mensen 
kunnen omgaan. Catecheten horen een goede Bijbelse, 
theologische, pastorale en pedagogische opleiding te krijgen om als 
‘trouwe medewerkers van de priesters en diakens’ hun diensten aan 
te bieden waar dat nodig is, aldus het decreet van paus Franciscus. 
 

De termen catecheet en catechist worden weleens door elkaar 
gebruikt. Rome spreekt van 'catechist', maar bedoelt daarmee 
nadrukkelijk degenen catechese geven, wat in het Nederlands 
meestal met catecheet wordt vertaald. In het bisdom Roermond 
hebben catechisten doorgaans een meer pastorale taak. 
 

Een eigen ritus voor de aanstelling van leken als catecheet wordt op 
dit moment in Rome voorbereid en binnenkort door de Congregatie 
voor de liturgie gepubliceerd, zo laat paus Franciscus weten. Hij 
nodigt de bisschoppenconferenties uit om het nieuwe ambt van 
catecheet in de praktijk in te voeren en criteria voor de opleiding en 
toelating tot de functie vast te stellen. De paus ziet de aanstelling 
van catecheten als een belangrijke stap in de nieuwe evangelisatie. 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollectes voor onze eigen Urbanuskerk 
zullen plaatsvinden in het weekend van 3 en 4 juli en in het 
weekend van 31 juli en 1 augustus.  
De zomercollecte voor de MIVA zal in het weekend van 28 en 
29 augustus plaatsvinden. 
 

Opbrengst collectes 
weekend 29 + 30 mei 222,45 
weekend 05 + 06 juni 245,55 
weekend 12 + 13 juni 218,00 
weekend 19 + 20 juni 486,20 

 

Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 22 juni bedraagt  €. 10.698,01 
Een goed begin, ofwel  45% van het streefbedrag voor dit jaar.   
 

Alle gulle gevers van harte bedankt. 
 

Van een aantal parochianen en andere geïnteresseerden die in 
het verleden al in mei / juni hun bijdrage leverden hebben we 
helaas nog niets ontvangen. Wij verzoeken u om na te zien of u 
dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage over te maken 
onder het motto:  

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte  gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting,  een flink 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u op pag. 2 van de Urbanesklanken. 
 
Namens het parochieteam, 
Joop Sibum   
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”Je deed waar je zo van hield, maar je kwam niet meer thuis…. 

wat zullen we je missen !” 
 

Door een noodlottig ongeval moeten we te vroeg afscheid nemen van 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 

 

Wim Jacobs 
 

10 maart 1941 – 1 juni 2021 
 
Op dinsdag 8 juni, vóór aanvang van de uitvaartviering in onze Sint 
Urbanuskerk, is er met Wim nog een afscheidsronde door het dorp  
gemaakt en hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons 
kerkhof. 
Moge Wim nu, met zijn ouders en zuster Suus, de rust vinden in de 
eeuwige liefde van God zijn Schepper. 
 
Wij wensen zijn vrouw Truus, de kinderen, schoon- en kleinkinderen 
en alle andere familieleden die hem nu zo plotseling moeten missen 
veel sterkte toe bij bet verwerken van dit verlies.  
 
 
 
Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
Veiligheid voor alles: desinfecteer uw handen bij binnenkomst, 
draag een mondkapje als u zich door de kerk verplaatst dus…. 
ook bij het ter communie gaan en nuttig de hostie wanneer u 
weer op uw plaats bent aangekomen.  
Het is nog steeds niet toegestaan om met de gezangen mee te 
zingen. 
 
Koffiedrinken op de pastorie 
Het is nog steeds niet toegestaan elkaar voor 
koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. Indien het 
weer het toelaat is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te 
ontmoeten in de pastorietuin.   
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Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de 
hier bovenvermelde regels in acht zult nemen. 
 
 

Het was niet makkelijk, 
de scherpe kanten van het leven te verdragen, 
Nu heb je eindelijk rust, je lijden is voorbij 
We houden van je zoals je was 
En koesteren de mooie dagen.  
 

Met grote verslagenheid en intens verdrietig,  
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve broer,  

lieve zwager en fantastische, liefhebbende oom 
 

Johannes Hendricus Bouwman 
Jos 

* 9 juli 1964     † 18 juni 2021 
 

Jos is op 26 juni vanuit zijn ouderlijk huis voor de uitvaartviering  
naar de St. Urbanus in Nes aan de Amstel gebracht, waarna 
aansluitend de begrafenis in Wilnis heeft plaatsgevonden.  
 

Moge Jos, nu herenigd met zijn ouders in het hiernamaals, de 
eeuwige rust en liefde ervaren van God zijn Schepper.  
 

Wij wensen Carla en Jan, Sharona en Marco, hun kinderen Tessa en 
Jason,  Sebastiaan en Sabrina en al die anderen die hem nu zo moeten 
missen veel sterkte toe bij dit tweede grote verlies in zo’n korte tijd. 
 

 
Versoepeling van de maatregelen 
Indien in onze parochie de maatregelen worden gewijzigd kunt 
u dit terugvinden op de website.  
Met vriendelijke groet en blijf gezond,      

 uw parochieteam 
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Tienerkamp BreakOut van 12 tot 16 juli 
 

Bericht van het Jong bisdom Haarlem -Amsterdam 
Tienerkamp voor de leeftijdsgroepen van 12 - 15 en 16 - 18 jaar 
 
Dit jaar is het weer mogelijk om een fysiek kamp te realiseren in 
Heiloo. Al is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk 
om gezamenlijk in het gebouw van het heiligdom OLV ter Nood 
of in een groepstent te overnachten.  
Om overnachting toch mogelijk te maken gaan we allemaal in 
ons eigen tentje slapen. Broertjes en zusjes mogen bij elkaar in 
één tent, verder slaapt iedereen in zijn eigen tent.  
 
Als je zelf niet over een tentje tentje beschikt of als het lastig is 
om een tentje te regelen, maar wil je toch graag komen en op 
het kamp overnachten, neem dan contact op met 
info@jongbisdomhaarlem.nl  of app/bel naar 06 234 360 49. 
 
Het kamp vindt van 12 tot 16 juli plaats op het terrein van het 
Julianaklooster, Hoogeweg 65 te Heiloo. De kosten bedragen 
voor tieners € 85 en voor begeleiders € 35. 
Als de kosten bezwaarlijk zijn neem je contact op met het 
parochieteam, we hebben budget beschikbaar om deelname 
financieel te ondersteunen.  
 
Een folder ligt voor je klaar op de bekende plaatsen in de kerk. 
Voor verdere info kijk je op de site van jongbisdom haarlem. 
 

 
 
Parochie-secretariaat 
In de maanden juli en augustus is op de donderochtenden 
niemand op het secretariaat aanwezig. Uw emailberichten of 
de brievenbusbrieven worden echter wel regelmatig verwerkt. 
  

mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
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Stichting Vrienden van de  

Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Kavel 100 verzilverd 

 

Op 12 juni is kavel 100 van onze zeer succesvolle 
kerstveiling 2020 verzilverd. Dit was de meest 
opmerkelijke kavel van de veiling waarvan de 
opbrengst wordt besteed aan het priesterkoor. 
Boomspecialist Tarzan bood zijn wagenpark aan om 
te laten wassen. Parochieteam en ons bestuur 
schreven hierop in en Tarzan verdubbelde het bod. 
De 3 hele vieze bedrijfswagens en de luxe auto van 
Boerderij Kerkzicht werden op deze prachtige 
zaterdagmiddag vakkundig onder handen genomen. 
De gezellige nazit leverde genoeg inspiratie op voor 
de volgende kerstveiling…. 
 
 
 
 

Torenklimmen groep 8 

 
Donderdagmiddag 24 juni hebben de 11 
schoolverlaters van basisschool De Zwaluw volgens 
jarenlange traditie de kerktoren beklommen. Onder 
leiding van onze vrijwilligers gingen de leerlingen 
de uitdaging van de steile ladder aan om de grote 
klokken, de school en het polderlandschap te kunnen 
bewonderen. Na afloop ontvingen de moedige 
leerlingen een certificaat en linnen Vrienden-
Urbanus-tas. Veel succes op de middelbare school 
en tot ziens! 
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TER INSPIRATIE   
 
‘Waarom moet mij dit nu overkomen?’ ‘Wat heb ik fout gedaan?’ 
Willekeurige uitspraken die ik de afgelopen weken veelvuldig gehoord 
heb.... Ze hebben te maken met de situaties waarin mensen opeens in 
beland zijn: een overlijden, een ongeluk, kanker, echtscheiding, 
faillissement. Het kunnen situaties zijn waarbij mensen angstig, verdrietig 
en gedesoriënteerd zijn. En waarbij ze soms ook boos op alles en iedereen 
zijn. Ook op God!  
 
De vraag waarom er ellende en verdriet is, is niet te beantwoorden. Dat 
maakt het leven op dit punt ook onbegrijpelijk. Maar soms moeten we 
nuchter constateren, dat er naast geluk en voorspoed ook ellende en 
verdriet in ons leven is. En daarmee moeten we leren omgaan. 
 
We moeten ervan uitgaan, dat we ons leven niet volgens plan kunnen 
inrichten en dat we in sommige gevallen pech hebben.  
We moeten er ook vanuit gaan dat God ons niet ergens voor straft, zoals 
mensen nog wel eens denken. Dart zou een afbreuk doen aan een 
liefhebbende God. 
 
In de bijbel is er een verhaal over Job. Hij is een rijk en succesvol man, met 
veel aanzien in de landstreek waar hij woont. Hij heeft een eigen gezin, 
bezit een grote veestapel en daarnaast ook veel knechten, die als slaven 
bij de familie horen. Dan komen de rampen. Door overvallen, berovingen,   
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blikseminslag en het vermoorden van zijn knechten, raakt Job zijn bezit 
kwijt. Door een grote storm komen al zijn kinderen om. Later wordt hijzelf 
ziek en zit vol vieze puisten.  Zijn vrienden geven aan, dat dit alles een straf 
van God is. Boontje komt om zijn loontje! Job wordt dus niet getroost door 
zijn vrienden. 
 
En dat is wat er wel moet gebeuren! Omkijken naar de getroffene! Dat 
men iemand met zijn pijn en verdriet niet alleen laat staan. De ander kan 
hem steunen en troosten. Zonder oplossingen aan te dragen. Zonder 
verklaringen te geven. Zonder schuldigen aan te wijzen. Zonder te zeggen: 
het komt wel goed. Alsof er niets aan de hand is. 
De aanwezigheid van de ander heeft zin en betekenis, terwijl de wereld 
soms toch nog onbegrijpelijk blijft. 
 
Elly van Rooden. 

 
 

 
 
 
Maria Hemelvaart, zondag 15 augustus om 15.00u in Zevenhoven 
Dit jaar valt 15 augustus op een zondag en kunnen we gewoon in onze 
eigen parochiekerk ‘s morgens de viering meemaken. Maar…….op een 
zomerse middag is het natuurlijk ook leuk om een fietstocht/ uitje te 
hebben. We zijn die middag weer welkom in Zevenhoven bij de Mariagrot. 
U komt alleen, samen met de familie of met wie dan ook. Om 15.00u is het 
verzamelen bij de grot. 
Daar bidden we de rozenkrans (u neemt uw gebeden mee), steken een 
kaarsje op, zingen liederen in de stiltetuin en maken daar een wandeling, 
waarna we welkom zijn voor koffie/thee/limonade in de mooie 
ontmoetingsruimte bij de kerk. Misschien is er dan ook nog een video te 
zien over dit Mariaoord.  
Al met al zijn we dan een klein uurtje rondom Maria bij elkaar. 
Marlies van der Lelij, tel. 567848 
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Al lijk je gewoontjes, van binnen ben jij oneindig belangrijk 
en helemaal vrij: vrij om te denken, te voelen, te dromen, 
te houden van iets, of in opstand te komen. 
Al loop je in uniform strak in de rij  
van binnen ben jij als een veulen zo vrij. 
Dus ren door je weiland en spring met je hoeven 
vergeet nooit, je binnenste vrijheid te proeven. 
Want wij zijn geschapen naar Gods beeld. 
Dat voel je het meest als je lacht en speelt  
maar ook als je meevoelt met mensen die treuren, 
daarin kan Gods liefde opnieuw gebeuren. 
 
 
Bron: Geloven thuis.    
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
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. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Start onderhoud priesterkoor! 

 

Wij zijn erg blij dat onlangs gestart is 

met het groot onderhoud aan het 
priesterkoor. Dit is een grote klus 

waar wij graag ons steentje aan 
bijdragen. Dankzij donaties van onze 

vrienden kunnen we maar liefst 

100.000 euro toezeggen. De rest van 
de kosten wordt gedekt door 

subsidies van rijksoverheid en 
provincie. Het aangezicht van de 

kerk is nu deels bedekt door 

steigerdoek maar als het klaar is 
zullen de prachtige 4 paren glas-in-

lood heiligen-ramen met daarboven 

4 ronde sacraments-ramen weer 
kunnen schitteren als nooit tevoren. 

 

Open Monumentendag 12 sept  
 

Zondag 12 september vieren wij Open Monumentendag in onze 
Urbanuskerk. Wij houden rekening met de coronamaatregelen 

van dat moment waardoor wij nu nog geen programma kunnen 

presenteren. Leuk als u de datum wel alvast in uw agenda 
reserveert voor een bezoek. U bent van harte welkom! 
 

Peter Overdijk, voorzitter            Monique de Bruin, penningmeester 
Marc van Lammeren, secretaris              Vincent Blom, bestuurslid 
 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
E-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00 
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