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Beste medeparochianen,
e hebben het enigszins stilletjes en iets eerder gevierd,
op 23 mei, de verjaardag van onze St.Urbanuskerk: 124 jaren
jong en nog volop staand in het middelpunt! Als plaats van
samenkomen voor haar parochianen tijdens rouw en trouw, de
vieringen in het weekend en allerlei andere activiteiten. Én als
Rijksmonument en daarmee aangezicht van het dorp Nes en
haar bewoners.
Liefde, als fundament, speelt daarbij
steeds een grote rol. Als emotie wanneer
we er samenkomen en in verdriet een
beminde dierbare naar zijn of haar laatste
rustplaats brengen, of wanneer deze zich
openbaart in blijdschap bij een doop, een
bruiloft of bij het vieren van een 55-jarig
huwelijk. Deze emotie ondersteunt ons en
geeft ons richting in ons dagelijks doen en
laten en naar de toekomst. Én Liefde voor
haar zelf, als Monument. Ze geeft
onderdak en bescherming aan onze gemeenschap, ze
inspireert door de vele aanwezige symboliek in het interieur,
vormgeving en aanwezigheid. Ze vormt een standvastig baken
in het landschap waarbij tot in de
verre omgeving duidelijk is: daar
ligt Nes aan de Amstel. Dhr. van
Os, oud directeur van het
Rijksmuseum, zei het al: Ze keert
je nooit haar rug toe. Liefde als
emotie
en
als
monument,
onlosmakelijk verbonden; haar
Liefde inspireert en geeft kracht
en richting! We hebben haar in
beider gedaante nog immer hard
nodig.
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Dit hebben we in onze
bijeenkomst
met
de
burgemeester
van
Amstelveen, mevrouw van
het Veld, op 12 mei jl. naar
voren laten komen. Daarbij
waren
naast
het
parochieteam
ook
onze
priesters Samuel en Henry
en het bestuur van ‘Stichting Vrienden van de Urbanuskerk’
aanwezig. Het was een gezellig en nuttig treffen waarbij we de
kerk met al haar pracht en praal als Rijksmonument én als
bron voor geloof, hoop en liefde voor onze parochie duidelijk
op de kaart hebben gezet.
U kunt zelf ook weer kennis maken met de kerk als monument
en wel op 07 juni a.s., wanneer de Amstellanddag wordt
gehouden. We beginnen om 09.30uur met een
Eucharistieviering, waarna de kerk tot 17.00uur ter bezichtiging
geopend zal zijn. Voor de kinderen is er een puzzeltocht door
de kerk georganiseerd; ook kunt u de toren weer beklimmen
mits u minimaal 1.20m groot bent en geen last hebt van
hoogtevrees... Voor meer info kunt u terecht op de website
www.amstellanddag.nl
En dan op 25 juni is er weer de mogelijkheid voor onze
jongeren om samen te komen tijdens de Kinderclub! De laatste
voordat de zomervakantie aanbreekt met als thema: “Afsluiting
is een verrassing!” Het maakt nieuwsgierig, nietwaar? Zorg dat
je erbij bent!
Graag tot de Urbanesklanken van juli/augustus,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 6 juni, 19.00 uur
Kees Fontijn
Riet de Heij-Fontijn
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Misintenties, zondag 7 juni, 09.30 uur
Uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Joanna van Oostveen
Piet van Rijn
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid
Jo Venes-van Tol
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu

Dit weekend de “gekleurde” collecte voor onze eigen kerk.
Aanbevolen!
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Misintenties, zaterdag 13 juni, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 14 juni, 09.30 uur
Riet de Heij-Fontijn
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Maria Brozius-van den Berg
Joanna van Oostveen
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Herman Baas en overleden familie
Lisa Baas - jaarmis
Ben Overes
Dave de Laat
Wim Wesselingh – jaarmis
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Lien Bouwman-Leurs
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Misintenties, zaterdag 20 juni, geen viering ivm dorpsfeest

Misintenties, zondag 21 juni, 09.30 uur
Riet de Heij-Fontijn
Frits van Rijn
Kees Fontijn
Herman Fontijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Adrianus Huyskes
Overleden familie Mesman-van der Laan
Klaas Zwartendijk
Piet en Annie Schrama-Kooijman
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen
Edwin Houtkamp
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Voor de getroffenen van de aardbevingen
Voor de hulpverleners, dat alles goed mag gaan
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Misintenties, zaterdag 27 juni, 19.00 uur
Frits van Rijn
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 28 juni, Pinksteren, 09.30 uur
Riet de Heij-Fontijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Joanna van Oostveen
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Gerard Koeleman en overleden familie
Lien Bouwman-Leurs
Kors van Rijn
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Overzicht activiteiten in het cluster
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Activiteitenoverzicht juni 2015
datum

tijd

soort viering

voorganger

za. 6 juni

19:00 uur

Woord- en
Gebedsviering

Paul Goossens

zo. 7 juni

09:30 uur

Euch.Viering ivm
55-jarig huwelijksfeest

Pater J. de Jong

zo. 7 juni

11-17 uur

Amstellanddag. Puzzeltocht voor
kinderen, torenklimmen, rondleidingen

za. 13 juni

19:00 uur

Woord- en
Gebedsviering

zo. 14 juni

09:30 uur

Eucharistieviering

za. 20 juni

Marino den
Haan

GEEN VIERING ivm Nesser feestweek

zo. 21 juni

09:30 uur

Woord- en
Communieviering

Elly van Rooden

do. 25 juni

15:30 uur

"Kinderclub! Thema: "afsluiting is een
verrassing!"

za. 27 juni

19:00 uur

Woord- en
Gebedsviering

Maurice Fontijn

zo. 28 juni

09:30 uur

Eucharistieviering tgv
einde schooljaar.
Gezinsviering

Pastoor Henry
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zang

organist

lector

misdienaar

samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Margaret
Timmermans

Ab en Cock

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

samenzang

Peter Overdijk

Casper
Stevens

St. Cecilia

Niek Baas

Cilia Krak

samenzang

Peter Overdijk

samenzang

Peter Overdijk

Paul Goossens

Casper

Anne, Maayke
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PASTORAAL
In de afgelopen maanden is het samenwerkingsverband van de 5
parochies in onze regio officieel van start gegaan met de eerste
vergaderingen van het nieuwe kerkbestuur; één enkel bestuur voor
alle parochies van de regio waarbij vanuit elke parochie één
bestuurslid benoemd is. Dit nieuwe bestuur houdt zich nu bezig met
alle bestuurlijke zaken van de 5 afzonderlijke parochies, terwijl de
parochieteams ter plekke de gewone, dagelijkse zaken blijven
behartigen. In de eerste vergaderingen was de sfeer goed en positief
en dit geeft hoop voor de toekomst van het samenwerkingsverband
van onze regio.
Op zaterdagavond 9 mei was het groot feest in De Kwakel. Twintig
jongeren uit onze regio hebben het Sacrament van het Vormsel
ontvangen, dat werd toegediend door onze hulpbisschop mgr. J.
Hendriks. Dat gebeurde in een mooie en drukbezochte gezamenlijke
viering. Wij feliciteren van harte alle vormelingen en zeer bijzonder
de twee vormelingen van Nes aan de Amstel: Joëlle Fronik en
Pascalle Thuis. Wij wensen hen Gods rijkste zegen op hun
levensweg.
In de eerste week van mei mocht ik ook een “historische gebeurtenis”
beleven, namelijk de bisdom-bedevaart naar Rome. Met bijna 800
mensen uit ons bisdom zijn wij met vliegtuig en per bus naar Rome
geweest; daarbij waren een tiental parochianen vanuit onze regio. Het
is een onvergetelijke ervaring geworden: wij hebben in de Sint Pieter
gevierd en in de andere grote basilieken van Rome, de Paus van heel
dichtbij gezien bij de algemene woensdag-audiëntie en vooral de
Geest van de Heer letterlijk onder ons aanwezig gevoeld! Ik geloof
dat iedere bedevaartganger met veel genade en grote dankbaarheid is
teruggekomen, ondanks de vertragingen en de tegenvallers op de
terugreis vanwege de brand op het vliegveld van Rome. Ik ben ervan
overtuigd dat deze bedevaart grote vruchten zal blijven opleveren
voor ons bisdom.
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Op dinsdagmiddag 12 mei kwam de burgemeester van Amstelveen,
mw. Mirjam van het Veld, onze kerk en pastorie bezoeken. Het was
een zeer geslaagde ontmoeting o.l.v. de leden van ons parochieteam
en de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk. De bezielde
rondleiding in de kerk door Peter Overdijk heeft zeker bijgedragen
aan de zeer positieve indruk die de burgemeester heeft gekregen van
onze kerk en onze gemeenschap.
Pastoor Samuel

Rouwverwerking
Op dinsdagmiddag 12 mei is de oecumenische rouwverwerkingsgroep
voorlopig voor het laatst bijeengeweest. 5 maanden hebben we elkaar
iedere maand een middag ontmoet in De Burgt. Dat waren goede
ontmoetingen. We stonden open voor elkaar. Ieders verdriet was anders.
Maar door te luisteren naar elkaar kon je ervaren dat het je toch troost gaf.
De structuur van de middagen waren opgezet door Ds Harold Oechies en
mevr. Elly van Rooden.
Maar het was opvallend dat de gesprekken vanzelf gingen lopen. Ieder
heeft zijn eigen verdriet verteld en dat was heel divers. Het was het verlies
van meerdere geliefden - van een zoon - van een echtgenoot of echtgenote.
Ook oud verlies kwam daarbij boven. Iemand had een brief aan zijn
kinderen geschreven Een brief die bij de meesten zeer herkenbare punten
opriep. Toch blijft het teruggeven aan de Heer van een geliefde moeilijk.
Het was goed om dat met elkaar te delen. Soms was het emotioneel - maar
dat mag in zo'n groep.
Een middag is over troost gesproken. Ook dat wordt opvallend verschillend
ervaren, maar je deelt het met elkaar. De warmte voelde je bij elkaar.
Opvallend hoe de oecumene ons deel was.
Dit verslag schrijf ik op eigen initiatief, omdat ik hoop dat als volgend jaar
weer een groep wordt samengesteld van mensen die dan verlies hebben
geleden, de positieve ervaring van onze groep de mensen die het aangaan
doet besluiten om daaraan mee te doen.
Anton van Hilten
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Collectes juni
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in
het weekend van 6 en 7 juni

Opbrengst collectes
25 + 26 april
2 + 3 mei
9 + 10 mei
14 mei Hemelvaartsdag
16 + 17 mei
23 + 24 mei

257,20
294,75
271,10
119,20
232,35
555,80

Opbrengst Wereldmissiemaand 2014
In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere
aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in Myanmar.
Ook vanuit onze parochie is ruimhartig bijgedragen om onze
medegelovigen in deze voormalige militaire dictatuur te ondersteunen.
Hoewel MISSIO nog steeds de bijdrages van parochies binnen krijgt,
kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand
2014 meedelen. Het aandeel van onze Urbanusparochie in het hieronder vermelde totaalbedrag bedraagt: €. 322,05
Het voorlopig resultaat is volgens onderstaande schema samengesteld:
Collecte Missiezondag: € 155.550,-Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 31.879,-Donateurs via de Missio Berichten: € 98.594,-In totaal is de voorlopige opbrengst: € 286.023,-Een deel van de opbrengst wordt besteed aan de opvang van
weeskinderen door zusters in de hostels in het uiterste zuiden van het
land. Ook is een bijdrage gedaan aan het bisdom Pathein voor de bouw
van de eerste katholieke High School in Myanmar. Aan alle gevers
zeggen wij, mede namens father Callistus en bisschop John Hsane
Hgyi:
” Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in Myanmar ”.
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Spulletjes voor de Rommelmarkt
Zoals u wellicht al lang weet vindt het
dorpsfeest dit jaar plaats in het weekend van
20 en 21 juni. De Sint Urbanusparochie
neemt op zaterdag 20 juni deel aan de
Rommelmarkt. Voor de verkoop kunt u uw
overtollige
en
waardevolle
spulletjes
inbrengen. Het is erg handig -als u voordat u
met uw spulletjes op de stoep staat- eerst
even contact opneemt met Eef of het secretariaat, zodat zij uw
spulletjes in ontvangst kunnen nemen.

Helpt u pater Lourenço bij zijn werk voor de armen in Angola ?
Deze Angolese pater werkt hard voor het geestelijke en lichamelijke
welzijn van de plaatselijke bevolking in Angola. Zijn regio heeft zeer te
lijden gehad van de burgeroorlog die het land tientallen jaren teisterde.
De katholieke missie in het bisdom Huambo, helpt mensen met gezondheidszorg, onderwijs en voedselvoorziening. De missie heeft een
gezondheidscentrum, verpleegafdeling, een basisschool en internaat,
en draagt ook zorg voor de watervoorziening en agrarische activiteiten.
Pater Lourenço heeft aan MIVA om hulp gevraagd bij de aanschaf van
een auto. In de uitgestrekte regio waar pater Lourenço werkzaam is zal
deze auto worden gebruikt voor het vervoer de hier werkzame
broeders en zusters, als vervoermiddel van zieken, en om -indien
noodzakelijk- ernstig zieke patiënten naar het ziekenhuis in de
hoofdstad te brengen.
U kunt pater Lourenço helpen door een bijdrage over te maken op:
Bankrek. NL42 INGB 000 000 2950 tnv. Miva te Breda,
Onder vermelding Pater Lourenço

Je wilt je kind iets meegeven….
Je wilt je kind(eren) meenemen op de weg van het geloof in een liefdevolle God. Door de verhalen van Jezus mee te geven, de sfeer en de
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betekenis van de christelijke feesten door te geven, en het vertrouwen
over te brengen in geloof, hoop en liefde.
Hoe doe je dat ? Geloven thuis staat vol goede ideeën in vijf rubrieken:
kijktafels, vertellen, knutselen en dingen doen, bidden en verdiepen.
De site wordt gemaakt door een enthousiast creatief team. Eens in de
vijf weken wordt de site opnieuw gevuld met een ander thema, passend
bij het seizoen en bij je gezin.
Steek uw licht op bij geloven thuis ! Geloven thuis is een project van
het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
Voor verdere informatie vindt u de folders op de bekende plekken in de
kerk en op de website: www.geloventhuis.nl

BEDEVAART NAAR KEVELAER
De “Haarlemse Broederschap voor de Bedevaart naar Kevelaer”
organiseert bedevaarten naar het Maria Heiligdom Kevelaer, op 29 en
30 juni en 1 juli. Informatie hierover vindt u op de bekende plekken in
de kerk.

Mededeling van het secretariaat
In de komende vakantieperiode
van 2 juli t/m 13 augustus is het
secretariaat op de donderdagen
gesloten.
U kunt in deze periode wél uw
bericht per e-mail aan ons sturen
of een briefje in de brievenbus
van de pastorie achterlaten.
De mail en de brievenbusbriefjes
worden in deze weken uiteraard
wel
behandeld.
Vanaf
donderdag 20 augustus is het secretariaat weer van 10 tot 12 uur
geopend.
Jeannet en Ria
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Zingen is gezond
Of u nu jong bent of oud, zingen is gezond voor iedereen. Het opent uw
hart én uw longen. Het wast het stof van de dag. En dan is zingen ook nog
eens goed voor uw hersenen.
Toch bijzonder, zo’n groep mensen die wekelijks bij elkaar komt om samen
muziek te maken. Waarom doen ze dat? Omdat zingen lekker is. En
gezond. Het is goed voor je lichaam, want een uurtje zingen is een
complete work-out; rug- en buikspieren worden getraind en longen en
ademhalingsspieren zijn weer beter in vorm. En als toegift: de hoeveelheid
anti-stress-hormonen en endorfines is toegenomen. Dat geeft een gelukkig
gevoel en kan pijnstillend werken. Na een uurtje zingen heb je ook meer
afweerstoffen in je bloed, zo blijkt uit diverse universiteitsonderzoeken.
Zingen in een koor is nóg gezonder dan in je eentje. Het traint de hersenen,
want het vergt concentratie: je moet wijs kunnen houden, de juiste tekst
zingen en synchroon zingen met de anderen. En dan heeft zingen in een
koor nog iets extra’s, namelijk een belangrijk sociaal aspect. Je hoort bij
een groep, je bent nodig en soms moet je ook nog eens op pad. Daar word
je gelukkig van.
Maar als je liever in de auto meezingt met je favoriete band, of lekker onder
de douche zingend de dag begint: ook dan is zingen goed. Best gek
eigenlijk, dat er desondanks geen richtlijn is voor huisartsen om patiënten
bij bepaalde aandoeningen zingen of zangles te adviseren.
Voor u gelezen in de Telegraaf.
(Ook zonder doktersrecept: U bent van harte welkom bij het Sint
Ceciliakoor of bij het Gelegenheidskoor.)
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Nesser	
  Dames	
  Vereniging,	
  maandag	
  18	
  mei	
  2015	
  

	
  

Het	
  seizoen	
  loopt	
  alweer	
  bijna	
  ten	
  einde,	
  en	
  dus	
  is	
  het	
  tijd	
  voor	
  onze	
  
	
  

Jaarvergadering	
  

	
  
Een	
  terugblik	
  op	
  het	
  seizoen	
  2014-‐2015	
  
Zijn	
  alle	
  financiën	
  op	
  orde?	
  
Heeft	
  onze	
  voorzitter	
  haar	
  eerste	
  jaar	
  overleefd?	
  
Waren	
  de	
  avonden	
  naar	
  ieders	
  zin?	
  
Gaat	
  het	
  bestuur	
  door	
  in	
  het	
  nieuwe	
  seizoen?	
  
Zijn	
  er	
  misschien	
  leden	
  met	
  ideeën?	
  	
  
Zo	
  ja,	
  laat	
  het	
  ons	
  gerust	
  weten!	
  
Dus..	
  ook	
  deze	
  laatste	
  avond,	
  kom	
  gezellig..	
  
Samen	
  nog	
  eenmaal	
  het	
  jaar	
  beleven!	
  
Het	
  bestuur	
  zit	
  er	
  klaar	
  voor.	
  
En	
  de	
  koffie	
  en	
  thee	
  staan	
  dat	
  ook…	
  	
  	
  
	
  
	
  
Aanvang:	
  	
  20.00	
  uur	
  
Kosten	
  :	
  €	
  2	
  voor	
  
koffie/thee	
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

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

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

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
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. UrbanusNL41 INGB 0000 5783 72
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