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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel
Pastorie /
Parochiesecretariaat

Amsteldijk-Z 145
1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email
pastorienesaandeamstel@gmail.com
Website
www.urbanusparochienes.nl
Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur

Pastoraal team
Pastor J.Woolderink C.S.Sp. tel. 06-12800342
Diaken J.Huijgens
tel. 079-3510759 / 06-17121982
Diaken R.Mascini
tel. 023-5291484 / 06-26795701,
dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur.
Catechiste E.v.Rooden
tel. 0252-517592
Parochiebestuur
Q. Lagerberg
Amsteldijk-Z 182
1188 VN Nes a/d A.

vice-voorzitter
tel.: 0297-594870
Email: lager686@planet.nl

vacature

secretaris

J. Sibum
De Oude Visscher 61
1189 WN Nes a/d A.

penningmeester
tel.: 0297-582524
Email: jhmsibum@hotmail.com

J.Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

algemeen lid
tel.: 020-6152215
Email: john.fontijn@tiscali.nl

Parochievergadering
F.C. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202f
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-582472

vacature

Commissie zieken en bejaarden
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Beste parochianen,
We staan op het punt de maand mei achter ons te laten. Naast
de constatering dat het regelmatig koud en nat was, hebben
we in deze periode ook een aantal bijzondere diensten mogen
meemaken. Behalve het stilstaan bij dodenherdenking en
bevrijding, werden deze maand ook Hemelvaart en 1e
Pinksterdag gevierd.
Daarbij valt elke keer weer op dat de missen regelmatig goed
worden bezocht, waaruit uw waardering blijkt. Dat is fijn om te
constateren. Inhoudelijk wordt er tijdens de diensten
aangesloten bij actuele zaken, wat tot inspiratie en overweging
leidt en richting geeft aan ons dagelijkse leven. Daarmee zijn
we kerk van deze tijd! Ook het koffiedrinken na afloop van de
mis is voor velen vaste prik en geeft veel gezelligheid en een
gevoel van saamhorigheid.
Vanwaar deze (bijna) lofzang? Het is voor ons dé reden om
door te gaan op deze ingeslagen weg. Een pad van blijvende
zelfstandigheid en tegelijkertijd intensieve samenwerking met
de andere parochies uit de regio. Daarmee willen we hetgeen
onze parochie vormt en zoals bovenstaande ook laat zien,
behouden. Een andere route dan die het bisdom voorstelt,
waarbij we uiteindelijk zouden opgaan in één groot geheel.
Verderop in deze Urbanesklanken kunt u de brief vinden die
namens de gehele regio aan het dagelijks bestuur van het
bisdom is gestuurd. Binnenkort gaan we met hen om de tafel
om dit schrijven te bespreken. Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Berichtte ik vorige maand nog over de eerste stapjes richting
digitale snelweg; ondertussen begeven we ons er midden op!
Dit heeft helaas voor een aantal dagen tot onbereikbaarheid
geleid; inmiddels is dit ook opgelost en kunt u de pastorie weer
bellen via het bekende nummer 0297-582232.
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De maand juni belooft weer een aantal hoogtepunten, letterlijk
en figuurlijk: op 2 juni is het Amstellanddag, waarbij naast
rondleidingen door de kerk met bijzondere, recent ontdekte
informatie, fraai orgelspel, ook de toren weer beklommen kan
worden. Mocht u die dag verhinderd zijn, geen probleem: op
16 juni tijdens het Nesser feestweekend kunt u nogmaals de
klim richting klokken maken.
Op 22 juni zal het koor ‘Simply West’ een optreden in onze
kerk geven.
Vervolgens op 30 juni verzorgd het strijker ensemble van de
Dans- en Muziekschool uit Amstelveen een veel belovende
uitvoering, georganiseerd door de stichting Vrienden van de
Urbanuskerk Nes aan de Amstel. Toegang is gratis! Na afloop
van beide concerten is er gelegenheid voor een gezellig
samenzijn en een drankje.
Houdt u voor het laatste nieuws in onze parochie vooral de
rubriek ‘Urbanuspost’ op onze website
www.urbanusparochienes.nl in de gaten. In de ‘kalender’ vindt
u ook de bijzonderheden betreffende bovenstaande
activiteiten.
Graag tot de Urbanesklanken van juli/augustus.
Hartelijke groeten,
Uw parochiebestuur.
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Misintenties, zaterdag 1 juni, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Alle overledenen begraven op ons kerkhof

Misintenties, zondag 2 juni, 10.00 uur
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Piet van Rijn
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Cees Overwater
Joanna van Oostveen
Jan Markwat
Ans Schouten-van Greningen
Jan van der Laan
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos
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Misintenties: zaterdag 8 juni, 19.00 uur
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 9 juni, 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
Henk en overleden familie De Dood
Jan Markwat
Overleden famile Huyskes-Roeleveld
Wim Wesselingh – jaarmis
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Herman Baas
Overleden kleindochter Lisa Baas – jaarmis
Om zegen over de toekomst van dit gezin
Lien Bouwman-Leurs
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Misintenties, zaterdag 15 juni, geen dienst vanwege dorpsfeest

Misintenties, zondag 16 juni, 10.00 uur
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip
Overleden familie Mesman-van der Laan
Jan Pronk en overleden familie
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Joanna van Oostveen
Paul Nieuwendijk
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Ben en Brenda Overes
Cornelis Wesselingh en overleden familie
Jan Markwat
Klaas Zwartendijk
Overleden familie Van den Berg-Blom
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Misintenties, zaterdag 22 juni, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Jan Andriessen
Herman Fontijn

Misintenties, zondag 23 juni, 10.00 uur
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Lien Bouwman-Leurs
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Jan Markwat
Jo Venes-van Tol
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Adrianus Huyskes
Dave de Laat
Henk en overleden familie De Dood
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Misintenties, zaterdag 29 juni, 19.00 uur
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 30 juni, 10.00 uur
Jan Markwat
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Nico de Jong
Martin Groen
Joanna van Oostveen
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Edwin Houtkamp
Overledenen van de familie Schrama-Kooijman
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Voor ons bedrijf een goede wending
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Activiteitenoverzicht juni 2013
Datum

Tijd

Wat

Wie/Waar

Za. 1 juni

19.00 uur

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 2 juni

10.00 uur

Dop viering
(sacramentsdag)

Casper Stevens

Za. 8 juni

19.00 uur

Dop viering

Marino den Haan

Zo. 9 juni

10.00 uur

Woco viering

Elly v. Rooden

Za. 15 juni

GEEN VIERING IVM DORPSFEEST

Zo. 16 juni

10.00 uur

Eucharistie viering

Pater C. Bartels

Za. 22 juni

19.00 uur

Dop viering

Paul Goossens

Zo. 23 juni

10.00 uur

Woco viering

Rob Mascini

Za. 29 juni

19.00 uur

Dop viering

Maurice of Marino

Zo. 30 juni

10.00 uur

Eucharistie viering,
gezinsviering einde
schooljaar

Pater Veltman,
Elly v. Rooden
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Muziek

Organist

Lector

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Niek Baas

Jos den Haan

St. Cecilia

Niek Baas

Margaret Timmermans

Samenzang

Peter Overdijk

Wies Hogeveen

Samenzang

Niek Baas

St. Cecilia

Leo van Rijt

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Cilia Krak
Margaret Timmermans
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Misdienaars

Frans, Sjaak
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Collectes juni
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden
in het weekend van 1 en 2 juni
Opbrengst collectes
27 + 28 april
4 + 5 mei
Hemelvaartsdag
11 + 12 mei
18 + 19 mei

235,70
333,65
75,95
230,80 Week Ned. Missionaris
419,50

Voortgang Regiovorming
Ter informatie treft u onderstaand de volledige tekst aan van de brief
welke door de gezamenlijke parochiebesturen aan het bisdom is
verzonden.

REGIO AALSMEER - UITHOORN
p/a Van Eerbeeklaan 5
1422 GE Uithoorn
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Uithoorn, 30 april 2013
	
  

Bestuur van het bisdom Haarlem – Amsterdam
t.a.v. de commissie Regiovorming en Kerkopbouw,
Kruisweg 65
2011 LB Haarlem
Monseigneur en mijne heren,
Uw notitie Grotere bestuurlijke eenheden van parochies en categorisering
van kerkgebouwen van november 2012 met de daaraan gekoppelde
vervolgnota met stappenplan is voor de besturen van de zes parochies van
onze regio aanleiding geweest hun overleg te intensiveren en u
desgevraagd een eerste reactie te geven.
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De besturen onderkennen dat het teruglopend aantal kerkgangers en de
mede daaruit voortvloeiende organisatorische en financiële gevolgen het
noodzakelijk maken dat er maatregelen genomen moeten worden.
Essentieel in dat verband is echter de vraag op welke wijze het gewenste
doel bereikt kan of moet worden zonder afbreuk te doen aan onze opdracht
inzake liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw.
De besturen hebben zich dan ook in eerste instantie afgevraagd of dat de
door u voorgestelde weg op basis van het stappenplan moet zijn dan wel
een weg van de geleidelijkheid met op termijn mogelijk hetzelfde resultaat,
m.a.w. kiezen we voor maatregelen van bovenaf of moet van onderaf de
behoefte tot samenwerking langzaam groeien.
Zoals reeds in ons gesprek met de bisschop op 23 november 2012 is
aangegeven, heeft een recente inventarisatie aangetoond, dat alle
parochies in onze regio er voor de komende 5 tot10 jaar financieel goed
voorstaan en bovendien denken nog over voldoende menskracht te kunnen
beschikken om een vitale geloofsgemeenschap te zijn. Daarnaast heeft bij
de afweging welke route gekozen moet worden een zeer belangrijke
kwestie een rol gespeeld die u niet onbekend zal voorkomen. Immers, bijna
alle kerkgebouwen in onze regio zijn rijksmonument of gemeentelijk
monument. Zo is bijvoorbeeld het gemeentebestuur van Uithoorn van
oordeel dat het een parochie kan verplichten een kerkgebouw, dat op de
gemeentelijke monumentenlijst staat, te blijven onderhouden ook als
vaststaat dat het kerkgebouw niet meer nodig is en/of waarvan de parochie
de onderhoudskosten niet kan betalen. De kosten zouden in zo’n geval zo
hoog kunnen zijn dat een parochie in het uiterste geval haar faillissement
moet aanvragen. Bij een fusie van de huidige parochies tot één parochie
kan dat ook ingrijpende financiële consequenties hebben voor de
gefuseerde parochie.
Gegeven de huidige situatie van de parochies en de specifieke
gebouwenproblematiek achten de besturen het niet wenselijk het door u
voorgestelde stappenplan resulterend in een fusie of tijdelijke personele
unie per 1 januari 2014 te volgen, maar prefereren een geleidelijke groei
van onderaf. De besturen vrezen bovendien dat een fusie, die niet
gedragen wordt door de parochianen, tot een verdere leegloop zal leiden,
zoals de ervaring bij verschillende gelegenheden binnen onze regio heeft
geleerd. In die opvatting blijken ze niet alleen te staan.
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De keuze voor geleidelijkheid impliceert niet dat de betreffende parochies
een afwachtende houding innemen en wachten tot het moment dat een
parochie zich meldt niet meer zelfstandig te kunnen functioneren. Iedere
parochie heeft middels invulling van een vragenlijst aangegeven welke
pastorale activiteiten bij voorkeur regionaal dan wel parochieel kunnen
geschieden. Uit de veelheid van onderwerpen is de keuze gemaakt zich in
de komende periode primair te richten op mogelijkheden ten aanzien van
een regionale voorbereiding op het Doopsel en de Eerste H. Communie.
De voorbereiding op het Vormsel wordt al drie jaar gezamenlijk gedaan.
Daarnaast zal specifieke aandacht worden besteed aan een gezamenlijke
opzet van catechese aan m.n. de leeftijdsgroep van 12 – 20 jaar. Op
diaconaal gebied wordt al drie jaar veel gezamenlijk gedaan, maar er zal nu
gewerkt worden aan een regionaal beleid, dat gericht is op verdere
intensivering van de samenwerking. De gezamenlijke aanpak op
genoemde gebieden heeft mede tot doel het pastorale team te ontlasten.
Bij de uitwerking zullen de betreffende parochiële werkgroepen op korte
termijn nauw betrokken worden. Daaraan zal door onze pastores leiding
gegeven worden.
De besturen achten het van veel belang dat actief gewerkt wordt aan een
bewustzijnsproces bij de parochianen dat erop gericht is het draagvlak voor
een vergaande samenwerking te vergroten. Ook parochianen zullen
immers moeten gaan beseffen, dat de tijd van “de kerk om de hoek” zijn
langste tijd heeft gehad.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de zienswijze
van onze regio en de stappen die ondernomen worden.
Graag zijn wij bereid tot nader overleg in het belang van onze
parochiegemeenschappen waarvoor wij ons graag blijven inzetten.
Met vriendelijke groet,
namens de besturen van de parochies van
Aalsmeer, Badhoevedorp, Kudelstaart,
De Kwakel, Nes aan de Amstel en Uithoorn,
C. Hermanns, voorzitter regioberaad
J.W.M. Bosma, secretaris
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Vakantie Dol-Fijn!
Bij deze nodigen wij alle kinderen en ouders van harte uit,
om op zondag 30 juni om 10 uur aanwezig te zijn in de:
‘Einde schooljaar viering’, waarin pater Veltman vóór zal
gaan.
In deze viering willen we de klasgenootjes, leerkrachten,
ouders en de Heer danken voor het voorbije schooljaar.
Tevens vragen wij Jezus om met ons mee te gaan tijdens de
vakantie, om er een Dol-Fijne tijd van te maken.
Na de viering kunnnen we onder het genot van koffie en
limonade, gezellig napraten; bij mooi weer wordt het in de
pastorietuin gehouden.
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URBANESKLANKEN
vanuit de STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK
NES AAN DE AMSTEL
In de Urbanesklanken van afgelopen april stelden wij aan de orde
dat wij weliswaar over een prachtig Rijksmonument in Nes
beschikken, echter alleen maar toegankelijk voor belangstellenden
tijdens kerkdiensten. In overleg met het Kerkbestuur wilde onze
Stichting dit doorbreken door in de zomermaanden juni tot en met
augustus de kerk voor bezichtiging open te stellen op de
zondagmiddagen vanaf 12.00 tot en met 16.00 uur. Onze oproep
voor gastvrouwen/heren om ons daarbij te helpen, heeft gelukkig
weerklank gevonden. Naast Eef, die ons trouwens altijd helpt,
hebben zich nu vier dames en
vijf heren voor een of
meerdere zondagen
aangemeld. Wij zijn daar blij
mee en zijn hen zeer
erkentelijk voor de
toegezegde assistentie.
Donderdag 16 mei j.l. hebben
wij met hen om de tafel
gezeten en met elkaar goede
afspraken gemaakt. Wij
starten vanaf zondag 9 juni
a.s. Attendeer s.v.p. uw
familie, vrienden , kennissen
enz. op deze mogelijkheden
om onze monumentale kerk te
komen bewonderen !
Zondag 2 juni a.s. is de kerk ook voor bezichtiging toegankelijk
vanaf 12.00 tot en met 17.00 uur, als onderdeel van de
Amstellanddag. Wij verzorgen dan rondleidingen om 12.30, 14.30
en 15.30 uur en de toren kan worden beklommen om 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Tevens zijn er korte optredens van de
Amstellandse Cantorij om 14.15 en 15.15 uur. Entree is gratis. Komt
u ook even langs ?
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Inmiddels hebben wij ook het concert achter de rug van 26 mei j.l.,
door het Salonorkest Charmaine met romantische lichte muziek; dit
als tegenwicht van het prachtige maar wel “zwaar” klassieke
Barokconcert van maart j.l.. Voor zondag 30 juni a.s. hebben wij
weer een optreden geprogrammeerd door 12 jongeren van de
Muziek- en Dansschool Amstelveen, die onder leiding van hun
dirigent Manuel Visser de Strijkersgroep Camerata vormen. Laten
wij met elkaar weer genieten van hun muzikale prestaties en jeugdig
enthousiasme !
Niet vergeten, noteren:
zondag 30 juni a.s., aanvang 14.15 uur; geen entreegeld, wel
graag een vrijwillige bijdrage.
Namens het bestuur,
Ferry Verbraak, voorzitter.

Nesser Dames Vereniging

vrijdag 7 juni

busuitje
Hoe laat gaan we weg ? Waar gaan we heen ?
Wat is daar te zien ?
Wie doet ….. Wanneer komt…….
Allemaal vragen waarop we nog geen antwoord weten.
U moet nog maar lekker nieuwsgierig blijven…..
O.K. dan, vooruit ! Het bestuur licht een
klein tipje op van de sluier:
we gaan er weer een geweldige dag van maken !!!
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E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

tel.: 020-6473238

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 0297-582472
email: fgwesselingh@kpnmail.nl

Bank- en gironummers
Kerkbestuur St.Urbanus
Kerkbalans

Rabobank 39.23.53.407
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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JONG TALENT GEZOCHT
Bespeel jij een instrument en zou je het leuk vinden
om een keer op te treden tijdens een concert in de
St. Urbanuskerk hier in de Nes?

Op zondagmiddag 1 juni 2014
wordt er een Jong-talent-concert georganiseerd
Je kunt je hiervoor aanmelden bij het ondersteende e-mailadres. Als je samen met
iemand anders of met een groepje wilt spelen kan dat ook.
Er is een mooie vleugel beschikbaar.
Wij gaan wel uit van gevorderde talenten.
Aanmeldingen, met vermelding van instrument(en) en informatie over hoe lang en
bij wie je muzieklessen volgt, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres
info@vriendenurbanuskerknes.nl
Voor inlichtingen kan ook contact worden opgenomen met de heer J.H. Quint,
secretaris van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk te Nes a/d Amstel:
tel. 020 6400149 of 06 10387188

Wij zijn benieuwd naar verborgen talent in de Nes!

