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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email secretariaatpastorie@telfort.nl 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor S.Marcantognini 0297-727098 
Pastoor Darek Karwowsky 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochieteam 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
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Beste medeparochianen, 
 
      et jubileumfeest ligt nu 2 
weken achter ons en nog steeds 
staat dit geweldig geslaagde 
feest op ons netvlies. De 
aanwezigheid van Mgr. Hendriks 
was bijzonder, zijn homilie (te 
lezen via de internetlink: 
www.arsacal.nl) tijdens de viering 
was inspirerend en bemoedigend 
voor ons als parochie én Nesser 
gemeenschap waarin een 
hoopvolle toekomst voor ons 
schuilt. Daar zullen we zelf 
blijvend aan moeten werken, 
willen we deze in stand kunnen 
houden. V.w.b. de helpende hand van de vrijwilligers lijkt dat 
geen enkel probleem, zo konden we als parochieteam duidelijk 
maken tijdens het slotwoord. Verderop in deze Klanken kunt u 
deze, op veler verzoek, nog eens nalezen. Op onze eigen 
website heeft Agnes op voortreffelijke wijze inmiddels de foto’s 
geplaatst welke een impressie geven van deze memorabele 
dag. Daarnaast heeft Hans Sibum, broer van Joop, een 
prachtige reportage gemaakt van de bloemenpracht in de kerk, 
te bekijken via   www.myalbum.com/album/sONU7DtxHGTC 
Zo rond eind juli/begin augustus zal de dvd beschikbaar 
komen met filmopnames van die dag (en dvd’s met andere 
feestelijke momenten binnen de parochie), samengesteld door 
Marino den Haan en medewerkers. Deze kunt u elk bestellen 
voor €10,- via het contactformulier op de website, of via het 
invullen van een lijst achter in de kerk. Zeer aanbevolen! 
 
Afijn, genoeg materiaal om nog even lekker lang na te 
genieten van deze fantastische dag voor u als parochiaan én 
bewoner van Nes. Veel lees- en kijkplezier toegewenst! 
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Graag tot de Urbanesklanken van juli/augustus, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
 
 
Monseigneur, Geachte aanwezigen, 
 
We zijn bijna aan het eind van deze feestelijke en bijzondere 
Pinkster- en tegelijkertijd 125-jarige jubileumviering gekomen. 
Als vice-voorzitter van het St.Urbanus parochieteam mag ik 
namens mede-teamleden pastoor Samuel Marcantognini, Joop 
Sibum en Casper Stevens het woord tot u  richten. Het is 125 
jaar geleden dat bouwpastoor van Zanten de parochianen 
dankte voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit 
unieke bouwwerk. In zijn navolging wil ik nu ook graag onze 
dankbaarheid uitspreken. 
 
Laat ik beginnen met diegenen die deze bijzondere 
Pinksterdag mogelijk hebben gemaakt: Mgr Jan Hendriks, 
dank dat u ruimte in uw ongetwijfeld drukke agenda heeft 

kunnen vinden om hier 
vandaag op Pinksterzondag 
op inspirerende wijze voor te 
gaan in onze eigen 
St.Urbanuskerk. Pater Jan 
de Jong,  “priesterzoon van 
Nes aan de Amstel”, hartelijk 
dank dat u helemaal uit 
Amerika bent gekomen om 

deze dag samen met de parochie mee te vieren. Natuurlijk 
willen we ook ons eigen pastoraal team, zijnde pastoor Samuel 
Marcantognini, pastoor Darek Karwowsky, Jeroen Hoekstra en 
Elly van Rooden hartelijk danken voor hun bijdragen aan deze 
mooie viering, wat overigens niet alleen geldt voor vandaag, 
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maar net zo goed voor alle andere momenten dat jullie je 
inzetten om het herderschap en toewijding aan geloof en 
medemens binnen onze St.Urbanusgemeenschap én onze 
Regio uit te dragen. En dat laatste is, als ik het zo mag 
zeggen, onder niet altijd de meest gemakkelijke 
omstandigheden! Alle dank aan Elly van Rooden en haar 
team, dat jullie, ook vandaag, de kinderen op een boeiende en 
inspirerende wijze begeleiden en wegwijs maken in de mooie 
aspecten en belangrijke normen&waarden van ons geloof.  
Ook zeker dank aan allen die hebben meegewerkt aan de 
verdere voorbereiding en invulling van deze viering: de leden 
van het St.Cecilia-koor, dirigent, organist, misdienaars, lector, 
koster, de schoonmaakploeg, poetsers  en alle anderen die ik 
nu nog niet heb genoemd, aanwezig en afwezig, maar die wel 
onmisbaar waren voor vandaag. 
 
Nu kan en wil ik hierbij niet stoppen: ik denk dat nog méér 
dankbaarheid op zijn plaats is! Want kijk eens om u heen: wat 
is een mooi feest zonder al deze bloemen- en plantenpracht! 
Familie Verheggen en team, Familie Blom, familie Könst, Bart 
van der Elsken, zijn medewerkers en scholieren van het 
Wellandcollege, familie Fontijn en familie Wesselingh: jullie 

hebben gezamenlijk jullie zelf overtroffen met dit werkelijk 
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schitterende en kleurrijke eerbetoon! Dan de geweldige groep 
dames van de catering die ons straks heerlijk gaan verwennen 
met koffie/thee/eigen gebakken cake binnen en broodjes 
buiten. Eefje Baar en haar fantastische team voor de steeds 
hartelijke ontvangst en gastvrijheid, en dat is niet alleen voor 
vandaag! Onze grote waardering en respect voor Jan Compier 
en de manier waarop hij zijn tentoonstelling heeft 
samengesteld waarin 125 jaar parochie en kerk zo sprekend 
zichtbaar worden. Menigeen zal zichzelf herkennen en 
herinneringen zullen weer bovenkomen. Mooi om te delen. 
Geniet u er straks van! Een grote  pluim voor de leden van de 
werkgroep die dit jubileumfeest hebben voorbereid. Daar is 
heel veel tijd en energie in gaan zitten, met prachtige en 
tastbare eindresultaten. De redactie en makers van de 
jubileumkrant: puik gedaan mensen, een prachtig naslagwerk 
voor de toekomst! U allen en alle anderen niet genoemd: 
Dank, grote dank! 
 
Dan onze dankbaarheid betreffende het jarige Rijksmonument 
zelf: Een bijzondere blijk van waardering is ook op zijn plaats 
voor allen die hebben bijgedragen aan het recente onderhoud 
aan onze prachtige St.Urbanuskerk. De Stichting Vrienden van 

de Urbanuskerk 
en haar donateurs 
die ervoor hebben 
gezorgd dat de 
doopkapel weer in 
al haar pracht en 
praal beschikbaar 
is, na ruim 50jaar 
zelf niet in gebruik 
te zijn geweest. 
Vandaag, dat 
kunnen we zeker 
zo stellen, was 

een prachtig begin! De Gebr. Wim, Kees en Ab Rijnbeek die 
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het herstel van de hoofdentree en 
deuren voor de, zullen we zeggen: 
volgende 125 jaar hebben 
gerealiseerd, ofwel 1ste klas 
vakwerk!!, samen met donaties voor 
het glas-in-lood door stichting de 4e 
klok. Dit alles onder de vakkundige 
begeleiding en uitvoering door 
architect Paul van Vliet en 
aannemer Pronk. Vanuit het Bisdom 
het bouwbureau die met hun 
toestemming voor de werken blijk 
gaven deze ‘parel aan de Amstel’, 

pater Jan noemde het gisteren nog de kathedraal, te willen 
bewaren voor de toekomst. Allen in en om de kerk die nog niet 
bij name genoemd zijn en dagelijks bijdragen middels de 
helpende hand. En natuurlijk u; ú als gulle gever middels de 
ruimhartige bijdragen voor instandhouding van parochie en 
monumenten: U allen hartelijk dank! 
 
En dan: Onze grote dankbaarheid heb ik nog niet uitgesproken 
aan Hem/onze Lieve Heer aan wie wij zoveel dank zijn 
verschuldigd, het is Hij die zijn liefde geeft, ons inspireert, 
beweegt en ons gemeenschap laat 
zijn waarin wij  dóen wat Hij ons 
zegt, want daar gaat het om: dóen 
wat Híj ons zegt en voorhoudt. Die 
dankbaarheid, die krijgt hier gestalte, 
híer in onze St.Urbanuskerk! Als 
kerkgebouw is zij is méér dan een 
prachtige verzameling van 
stenen, hout en pleister. Ze is voor 
ons als parochie en dorp Nes véél meer: 
het is de plek waar we elkaar 
ontmoeten en steeds tot steun zijn op de meest vreugdevolle 
en, net als gisteren bij de uitvaart van medeparochiaan dhr. 
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Theo Zeinstra, de verdrietige momenten in ons leven, het is 
waar we als katholiek de zo belangrijke en onmisbare 
normen&waarden, Mgr. Hendriks gaf het zojuist ook zo mooi 
aan in zijn homilie, krijgen aangereikt wat ons tot betere 
mensen maakt. Tot in de verre omgeving is de St.Urbanus 
zichtbaar en herkenbaar, zodat wij weten: daar is Nes aan de 
Amstel, daar is thuis, daar is wat ons identiteit geeft en maakt 
tot wie wij zijn. Ik wil u vragen, indien mogelijk, te gaan staan 
en een groots applaus aan te wenden uit dank voor het feit dat 
onze jarige St.Urbanuskerk al 125 jaar lang ons Godshuis en 
monument is waar wij thuis zijn en waarbij wij ons thuis voelen. 
Dat zij nog vele jaren zo mag zijn!, 
 
Dank u wel. 
	  

	  
	  
Een bijzondere viering en ontmoeting met 
Migrantengemeenschappen 
 

Een bijzondere viering en ontmoeting wordt het zonder twijfel: de 
eerste Diocesane Internationale Viering van het bisdom Haarlem-
Amsterdam. 
Op 18 juni a.s. komen de verschillende migrantengemeenschappen 
van ons bisdom samen in Heiloo bij het diocesaan Heiligdom OLV 
ter Nood.  Vanaf 12.30 uur vieren zij de meertalige H.Eucharistie 
volgens de liturgie van de Barmhartigheid in de grote kapel. 
Hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks is de hoofdcelebrant en een 
aantal priesters uit de diverse gemeenschappen zal concelebreren. 
 

Met medewerking van veel koren die in hun eigen taal zingen en 
andere  sprankelende muzikale bijdragen belooft het een heel 
speciale viering te worden, een ontmoeting in geloof met zoveel 
verschillende nationaliteiten! 
Na de viering in de grote kapel wordt het programma vervolgd op 
het terrein van het Julianaklooster. Zowel binnen als in overdekte 
buitenruimtes vinden daar diverse activiteiten plaats waarmee de 
gemeenschappen zichzelf presenteren. Muziek, dans, verkoop van 
spulletjes en simpele etenswaar. 
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U bent van harte welkom als u deze dag wilt bijwonen, maar 
uitsluitend na reservering van een plaatsbewijs. Gezien de te 
verwachten opkomst is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
iedereen een zitplaats in de kerk heeft.   U kunt hiervoor contact 
opnemen met mevrouw D.P.Broersen, via e-mail op 
broersen@dekenaat-amsterdam.nl of telefonisch op 06-25021417.	  
	  
Bisdomblad Samen Kerk 
 

Op de bekende plekken in de kerk vindt u de nieuwe uitgave van  
Samen Kerk. Hierin vindt u o.a. een artikel over Het Onze Vader en 
de oproep van Mgr. Punt tot diepere eenheid van alle christenen.	  
	  

De	  strijd	  is	  gestreden	  -‐	  zijn	  stoel	  staat	  klaar	  -‐	  de	  laatste	  gouden	  spijker	  zit	  
er	  in	  en	  de	  hemelpoort	  staat	  open.	  	  
In	  vrede	  is	  mijn	  lieve	  man,	  zorgzame	  vader	  en	  fantastische	  opa	  
heengegaan.	  

† Theodulus	  Rein	  Jurjen	  Zeinstra	  
-‐	  Theo	  -‐	  

	  

Akkrum	  	   	   	   Ouderkerk	  aan	  de	  Amstel	  	  
3	  januari	  1932	   	   	   	   	   8	  mei	  2016	  

	  

Hij	  ruste	  in	  vrede,	  blijft	  op	  ons	  neerzien	  en	  is	  onze	  voorspreker	  in	  de	  
Hemel;	  dank	  voor	  alle	  mooie	  jaren	  die	  ons	  zijn	  gegeven.	  

	  

Moge	  Theo	  na	  een	  leven	  van	  werk,	  zorg	  en	  plicht	  nu	  zijn	  thuisgekomen	  
in	  de	  eeuwige	  liefde	  van	  Onze	  Lieve	  Heer	  op	  wie	  hij	  zo	  vertrouwde.	  	  
	  

In	  onze,	  uitbundig	  met	  bloemen	  versierde	  125-‐	  jarige	  Urbanuskerk,	  
hebben	  wij	  afscheid	  van	  Theo	  genomen	  op	  zaterdag	  14	  mei	  en	  hem	  
aansluitend	  begeleid	  naar	  zijn	  laatste	  rustplaats	  op	  het	  parochiekerkhof	  	  
Vreedenhof.	  
	  

Wij	  wensen	  de	  familie,	  en	  allen	  die	  zo	  bij	  hem	  betrokken	  waren,	  veel	  
sterkte	  toe	  bij	  het	  verwerken	  van	  het	  verlies	  van	  deze	  markante	  
familieman.	  	  	  
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Hierbij	   geven	  wij	   u	   kennis	   van	   het	   overlijden,	   na	   een	   lang	   en	  werkzaam	  
leven,	   van	   mijn	   trouwe,	   zorgzame	   zwager	   en	   onze	   betrokken	   oom	   en	  
oudoom,	  met	  wie	  we	  zoveel	  lief	  en	  leed	  hebben	  gedeeld	  	  
	  

†    Martien	  den	  Blanken 	   	  
	  

*	  26	  augustus	  1923	  	   	   	   	   † 24 mei 2016 	  	  
	  

Moge	  Martien	  nu	  thuis	  zijn,	  samen	  met	  allen	  uit	  zijn	  familie	  die	  hem	  
zijn	  voorgegaan	  en	  rust	  vinden	  in	  de	  eeuwige	  liefde	  van	  zijn	  Schepper	  	  
	  

In	   de	   gezongen	   Uitvaartmis	   op	   zaterdag	   28	   mei	   hebben	   wij	   afscheid	  
van	  hem	  genomen,	  waarna	  we	  hem	  hebben	  begeleid	  naar	  zijn	   laatste	  
rustplaats	  	  op	  ons	  parochiekerkhof	  Vreedenhof.	  
	  

Wij	   zullen	   Martien	   in	   de	   parochie	   vooral	   blijven	   herinneren	   door	   de	  
uitspraak	   die	   hij	   onlangs	   deed	   bij	   het	   interview	   in	   de	   Urbanuskrant:	  	  
’’	   Op	   de	   lagere	   school	   in	   de	   Nes	   was	   het	   de	   gewoonte	   om	   iedere	  
morgen	  eerst	  (nuchter)	  naar	  de	  kerk	  te	  gaan.	  	  Dat	  werd	  dan	  ook	  strikt	  
bijgehouden	   en	   stond	   zelfs	   op	   je	   rapport.	   	   Ik	   heb	   daar	   een	   tien	   voor	  
gekregen	  ...	  	  de	  enige	  tien	  die	  ik	  ooit	  op	  mijn	  rapport	  gehaald	  heb’’!	  
	  

Wij	  wensen	  de	  familie	  en	  allen	  die	  Martien	  nu	  zo	  moeten	  missen	  veel	  
sterkte	  toe	  bij	  het	  verlies	  van	  deze	  Oer-‐Nesser.	  
	  

	  
Collectes juni  
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 4 en 5 juni  
 
Opbrengst collecte 
  

weekend  23 + 24 april  327,90  
weekend  30 april - 1 mei  300,65  
Hemelvaartsdag 81,15  
weekend    7 +  8 mei 277,20  
1e Pinksterdag 15 mei 1601,80 125 jaar Urbanuskerk 
weekend  21 + 22 mei  271,95  
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht juni 2016 
 

datum:	   tijd:	   soort	  viering:	   voorganger:	  

za.	  	  4	  jun	   19:00	  uur	   Woord-‐	  en	  Gebedsviering	   Maurice	  Fontijn	  

zo.	  	  5	  jun	   09:30	  uur	   Woord-‐	  en	  Communieviering	   	  

zo.	  	  5	  jun	   11-‐17	  uur	   Amstellanddag	  met	  diverse	  activiteiten:	  	  
rondleidingen	  door	  de	  kerk	  incl.	  de	  doopkapel	  	  

zo.	  	  5	  jun	   13:30-‐14	  	   Zang	  door	  de	  Amstellandse	  cantorij	  (als	  onderdeel	  van	  de	  	  

wo.	  8	  jun	   14:00	  uur	   Huwelijksviering	  Mascha	  van	  Leeuwen	  en	  Marcel	  Fakkeldij	  	  

do.	  9	  jun	   15:30	  uur	   de	  Kinderclub!	  Afsluiting	  van	  het	  seizoen	  	  

za.	  11	  jun	   19:00	  uur	   Woord-‐	  en	  Gebedsviering	   Marino	  den	  Haan	  

zo.	  12	  jun	   09:30	  uur	   Eucharistieviering	   	  

za.	  18	  jun	   	   Geen	  Viering	  ivm	  Nesser	  dorpsfeest	  

zo.	  19	  jun	   09:30	  uur	   Eucharistieviering	   	  

wo	  22	  jun	   19:30	  uur	   Parochievergadering	   	  

za.	  25	  jun	   19:00	  uur	   Woord-‐	  en	  Gebedsviering	   Elly	  van	  Rooden	  

zo.	  26	  jun	   09:30	  uur	   Woord-‐	  en	  Communieviering	   	  

di.	  28	  jun	   13:15	  uur	   Torenklimmen	  door	  groep	  8	  van	  de	  lagere	  school.	  	  

1	  juni	  t/m	  
15	  juni	  

Jeroen	  Hoekstra	  met	  vakantie	   	  

20	  jun	  
t/m	  20	  jul	  

Samuel	  Marcantognini	  met	  vakantie	   	  
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zang:	   organist:	   lector:	   misdienaars:	  

samenzang	   Peter	  Overdijk	   	   	  

samenzang	   Peter	  Overdijk	   Margaret	  Timmermans	   Ab,	  Cock	  

welke	  in	  oude	  glorie	  is	  hersteld;	  de	  tentoonstelling	  '125-‐jaar	  parochie	  en	  kerk',	  
torenklimmen.	  

Amstellanddag)	   	   	  

olv	  diaken	  Rob	  Mascini	   	   	  

met	  een	  verrassing…	   	   	  

samenzang	   Peter	  Overdijk	   Jos	  den	  Haan	   	  

St.	  Cecilia	   Niek	  Baas	   Cilia	  Krak	   Ab,	  Cock	  

	   	   	   	  

samenzang	   Peter	  Overdijk	   Casper	  Stevens	   Casper	  Stevens	  

	   	   	   	  

samenzang	   Peter	  Overdijk	   Jos	  den	  Haan	   Ab,	  Cock	  

St.	  Cecilia	   Niek	  Baas	   Paul	  Goossens	   Anne,	  Maayke,	  Jeroen	  

Georganiseerd	  door	  Stichting	  Vrienden	  van	  de	  Urbanuskerk.	  

	  
	  

	   	   	  

	  
	  

	   	   	  

 



	   14 

 
Misintenties, zaterdag 4 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Joop van Dam 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 5 juni, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
Martien den Blanken 
Willy van der Veen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Piet van Rijn 
Klaas Zwartendijk 
Adrianus Huyskes 
Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
 
Ook wordt uw gebed gevraagd voor: 
Jacob Gorter en Karen Santana Burgos, die voornemens zijn om op 
zondag 11 juni in Peru in het huwelijk te treden. 
 
 
 
 
 
 



	   15 

 
Misintenties, zaterdag 11 juni, 19.00 uur 
Joop van Dam 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
Misintenties, Pinksteren, zondag 12 juni, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Dorus Schrama 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Sjaak van Tol 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Ben Overes 
Maria Brozius-van den Berg 
Dave de Laat 
Lien Bouwman-Leurs 
Kors van Rijn
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Misintenties, zaterdag 18 juni, geen viering ivm. dorpsfeest 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 19 juni, 09.30 uur 
Joop van Dam 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Mevrouw Harte-Korrel 
Kees Fontijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Emil Walraven 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
Overleden ouders Mesman-van der Laan 
Herman Fontijn 
Edwin Houtkamp 
Joop van Vliet 
Arie van Oostveen 
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Misintenties, zaterdag 25 juni, 20.00 uur 
Joop van Dam 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 26 juni, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Joanna van Ooostveen 
Marcel van Amsterdam 
Lien Bouwman-Leurs 
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Aandacht	  voor	  elkaar	  
Misschien	  is	  het	  u	  opgevallen	  dat	  in	  de	  Urbanus	  –	  Klanken,	  onder	  
het	  kopje	  Parochievergadering	  de	  vacature	  in	  de	  commissie	  
zieken	  en	  bejaarden,	  welke	  helaas	  door	  het	  overlijden	  van	  Riet	  
van	  ’t	  Schip	  was	  ontstaan,	  weer	  is	  ingevuld!	  
Veel	  mensen	  die	  ziek	  of	  alleen	  zijn,	  willen	  hun	  verhaal	  doen,	  als	  
er	  maar	  iemand	  is	  die	  wil	  horen	  en	  die	  kan	  luisteren.	  Aandacht	  
hebben	  voor	  elkaar	  hoort	  tot	  de	  kern	  van	  ons	  kerk-‐zijn.	  Gelovige	  
mensen	  zijn	  geroepen,	  om	  te	  leven	  met	  een	  antenne	  voor	  elkaar	  
en	  vooral	  voor	  mensen	  die	  je	  nodig	  hebben.	  Als	  parochie	  willen	  
wij	  graag	  een	  open	  oor	  bieden	  aan	  ieder	  die	  daarnaar	  zoekt.	  
Maar,	  in	  een	  wereld	  waarin	  individu,	  privacy	  en	  zelfredzaamheid	  
hoog	  in	  het	  vaandel	  staan,	  kunnen	  we	  soms	  het	  spoor	  bijster	  
raken.	  
We	  vinden	  elkaar	  niet,	  ondanks	  onze	  beste	  bedoelingen.	  Met	  dit	  
stukje	  hoop	  ik	  ervoor	  te	  zorgen,	  dat	  we	  parochianen,	  die	  daar	  
behoefte	  aan	  hebben,	  in	  dagen	  van	  ziekte	  en	  /of	  eenzaamheid	  op	  
het	  spoor	  kunnen	  komen	  en	  hen	  nabij	  kunnen	  zijn.	  
	  
Laat	  van	  u	  horen	  
Vanwege	  de	  wet	  op	  de	  privacy	  mogen	  gegevens	  over	  
ziekenhuisopname,	  niet	  door	  het	  ziekenhuis	  zelf	  verstrekt	  
worden.	  Dat	  betekent	  dat	  alleen	  meldingen	  vanuit	  de	  eigen	  kring	  
dat	  kunnen	  laten	  weten.	  Soms	  ontvangt	  de	  pastorie	  of	  het	  
secretariaat	  een	  melding	  van	  ziekte,	  thuis	  of	  in	  het	  ziekenhuis,	  
met	  de	  vraag	  of	  iemand	  van	  de	  parochie	  bij	  de	  betrokken	  
persoon	  op	  bezoek	  kan	  gaan.	  Maar	  niet	  altijd	  is	  dan	  duidelijk	  of	  
door	  de	  betrokkene	  een	  bezoek	  ook	  echt	  op	  prijs	  gesteld	  wordt.	  	  
Dat	  is	  lang	  niet	  altijd	  vanzelfsprekend.	  	  Die	  ervaring	  maakt	  ons	  
voorzichtig.	  
	  
De	  eerste	  stap	  
De	  eerste	  stap	  kunt	  u	  daarom	  het	  beste	  zelf	  doen.	  Bent	  u	  in	  staat	  
zelf	  naar	  de	  pastorie	  of	  het	  secretariaat	  te	  bellen?	  DOEN!	  
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Het	  secretariaat	  is	  geopend	  op	  donderdagmorgen	  van	  10.00	  –	  
12.00	  uur,	  maar	  op	  de	  andere	  werkdagen	  wordt	  de	  telefoon	  
gelukkig	  ook	  beantwoord,	  het	  telefoonnummer	  is:	  58	  22	  32.	  
Bent	  u	  niet	  in	  staat	  om	  zelf	  te	  bellen?	  Laat	  dan	  aan	  familie,	  
vrienden	  of	  kennissen	  weten	  dat	  u	  bezoek	  van	  iemand	  van	  de	  
parochie	  op	  prijs	  stelt	  en	  vraag	  één	  van	  hen	  om	  te	  bellen.	  
	  
En	  dan	  
Iemand	  van	  het	  secretariaat	  of	  van	  de	  pastorie	  zal	  uw	  naam,	  
adres,	  telefoonnummer	  en	  eventuele	  vraag	  noteren.	  U	  kunt	  ervan	  
verzekerd	  zijn,	  dat	  die	  gegevens	  vertrouwelijk	  behandeld	  
worden	  en	  hij	  of	  zij	  zal	  uw	  vraag	  doorgeven,	  zodra	  deze	  melding	  
doorgegeven	  wordt	  zal	  ik	  met	  u	  contact	  opnemen	  om	  een	  
afspraak	  te	  maken.	  Meestal	  zal	  zo’n	  bezoek	  éénmalig	  zijn,	  maar	  
soms	  zal	  blijken	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  meer.	  Tijdens	  dit	  bezoek	  
zal	  door	  mij	  geprobeerd	  worden	  om	  met	  u	  mee	  te	  denken	  en	  
eventueel	  advies	  te	  geven.	  
	  
De	  Communie	  thuis	  ontvangen	  
Als	  u	  er	  behoefte	  aan	  heeft	  om	  af	  en	  toe	  thuis	  de	  Communie	  te	  
ontvangen,	  kunt	  u	  hierover	  ook	  contact	  opnemen	  met	  	  de	  
pastorie	  of	  het	  secretariaat.	  Ook	  dan	  zal	  men	  uw	  naam,	  adres	  en	  
telefoonnummer	  noteren	  en	  zal	  ik	  u	  terug	  bellen	  om	  een	  afspraak	  
te	  maken.	  
	  
Tenslotte	  
Niemand	  kiest	  ervoor	  om	  eenzaam	  of	  ziek	  te	  zijn.	  Wie	  ermee	  te	  
maken	  krijgt	  wens	  ik	  dan	  ook	  van	  harte	  het	  volgende	  toe:	  
Je	  dag	  moge	  goed	  zijn	  en	  je	  nacht	  genadig;	  
de	  hand	  van	  een	  vriend	  moge	  je	  vasthouden;	  
je	  zegenen	  en	  troosten;	  en	  God	  zelf,	  	  
moge	  je	  hart	  vervullen	  met	  vrede	  en	  vreugde.	  	  
(	  Keltische	  zegenwens)	  
	  
Elly	  van	  Rooden.	  	  
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Rome	  
Een	  schatkamer	  van	  barmhartigheid	  	  
	  

Een	  put	  vol	  barmhartigheid	  

http://academie.vnb.nl/index.php?sp=39	  

Het	  was	  26	  september	  in	  het	  jaar	  1256.	  Het	  was	  donker	  in	  de	  tuin	  van	  de	  
kardinaal.	  Maar	  plotseling	  hoorde	  de	  wacht	  een	  hevig	  geborrel.	  Het	  kwam	  
uit	  de	  waterput.	  Hij	  liep	  er	  op	  af	  en	  hij	  zag	  hoe	  het	  water	  bruisend	  over	  de	  
rand	  stroomde.	  In	  het	  licht	  van	  zijn	  fakkel	  zag	  hij	  nog	  meer.	  Boven	  op	  het	  

water	  dreef	  een	  afbeelding	  van	  Maria,	  een	  icoon.	  
Hij	  probeerde	  hem	  te	  grijpen,	  maar	  de	  icoon	  was	  
als	  een	  steen,	  loodzwaar.	  	  

Nu	  was	  dit	  al	  een	  bijzondere	  put.	  Er	  werd	  gezegd	  
dat	  hij	  overgebracht	  was	  uit	  het	  Heilig	  Land.	  Het	  
zou	  de	  put	  geweest	  zijn	  waarbij	  Jezus	  een	  
Samaritaanse	  vrouw	  gevraagd	  had	  om	  Hem	  wat	  
water	  te	  geven.	  Een	  wonder	  bij	  deze	  put	  was	  dus	  
niet	  vreemd.	  

De	  wacht	  vloog	  naar	  binnen,	  wekte	  de	  kardinaal	  en	  vertelde	  hem	  welk	  
wonder	  zich	  voltrok	  in	  zijn	  waterput.	  De	  kardinaal	  rende	  naar	  buiten.	  En	  
wat	  een	  gewone	  wacht	  niet	  lukte,	  lukte	  natuurlijk	  wel	  een	  kardinaal.	  Hij	  
pakte	  de	  Maria-‐afbeelding	  en	  bracht	  deze	  naar	  zijn	  kapel.	  	  

De	  gebeurtenis	  werd	  bekend	  in	  heel	  de	  stad.	  En	  iedereen	  wilde	  Maria	  op	  
deze	  plaats	  eren.	  Zo	  bouwde	  de	  kardinaal	  een	  kerk	  om	  zijn	  put	  heen.	  	  

Die	  kerk	  staat	  er	  nog.	  Ook	  de	  put	  is	  er	  nog.	  En	  het	  water	  kun	  je	  drinken.	  Je	  
ziet	  de	  gewone	  Romeinen	  de	  kerk	  in	  en	  uit	  lopen	  om	  even	  een	  bekertje	  
water	  te	  drinken.	  Ze	  knielen	  even	  neer,	  	  denken	  aan	  Maria	  en	  bidden	  voor	  
hen	  die	  de	  hulp	  van	  de	  moeder	  van	  Jezus	  hard	  nodig	  hebben….zieken	  in	  de	  
familie,	  mensen	  in	  de	  eigen	  omgeving	  die	  het	  moeilijk	  hebben.	  

De	  Santa	  Maria	  in	  Via	  is	  een	  mooie	  kerk,	  liefdevol	  onderhouden	  door	  de	  
vrijwilligers	  van	  de	  parochie.	  Boven	  het	  altaar	  hangt	  de	  wonderbaarlijke	  
icoon	  van	  Maria.	  	  
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In	  een	  zijkapel	  staat	  er	  achter	  een	  glazen	  wand	  een	  eeuwenoude	  kerststal.	  
Hij	  is	  gemaakt	  in	  de	  tijd	  van	  Napoleon.	  Prachtig	  laat	  deze	  stal	  zien	  hoe	  in	  
die	  tijd	  de	  mensen	  leefden.	  	  	  	  	  

Zo	  is	  deze	  kerk	  in	  het	  drukke	  Rome	  een	  oase	  van	  rust	  waar	  je	  mag	  putten	  
uit	  de	  barmhartigheid	  van	  God.	  	  

Als	  u	  met	  eigen	  ogen	  dit	  alles	  wilt	  zien,	  weet	  u	  dan	  welkom	  om	  met	  mij	  
mee	  naar	  Rome	  te	  gaan.	  
Voor	  meer	  info	  belt	  u	  naar	  de	  VNB	  073-‐681811	  of	  naar	  mij	  023-‐5291484.	  
	  
Rob	  Mascini	  
Theoloog	  en	  diaken	  van	  het	  bisdom	  Haarlem-‐Amsterdam,	  Gids	  bij	  de	  VNB	  
 

 
 
Zin in een potje boerengolf? Op maandag 7 juni vertrekken de 
Nesser Dames om 9.15 uur per fiets vanaf de “rotonde”. 
Opgeven bij de bekende adressen. 
	  

	  
	  

KINDERCLUB 
SEIZOENSAFSLUITING  
 
Ben je tussen de 6 en 13 jaar? 
Kom dan naar de gezellig laatste 
Kinderclub van dit seizoen. Ook je 

broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 
welkom! 
 
Wanneer: do.9 juni van 15.30 tot 17.30 uur 
Waar: in de pastorie bij de kerk 
Wat gaan we doen: is een verrassing! 
 

Tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly. 
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Beste medeparochianen,	  
	  
Heeft u ook zo genoten op zondag 15 mei j.l. eerste pinksterdag? 
Wat was het een mooie en warme eucharistieviering waarin onze 
125 jarige St. Urbanuskerk centraal stond.  
We mogen met z'n allen trots zijn op onze jarige St. Urbanuskerk 
binnen ons dorp Nes a/d Amstel. Van welke richting je ook komt, 
overal zie je de St. Urbanuskerk al van ver. 
 
Heeft u ook de plechtige eucharistieviering meegevierd? Misschien 
heeft u achterin de kerk een bestellijst zien liggen voor het bestellen 
van de dvd. Ook heeft u de mogelijkheid om de dvd te bestellen van 
de documentaire 100 jaar Nesser Urbanus uit 1991 of van de 
renovatie van de Urbanustoren uit 1992. Beide films zijn nu digitaal 
bewerkt en op een dvd gezet. U kunt ze bestellen voor €10 per stuk. 
Heeft u interesse om de dvd's te bestellen, bel gerust en geef uw 
naam en telefoonnummer door. U kunt ook uw naam en 
telefoonnummer invullen op de bestellijst achterin de kerk. 
Eind juli - begin augustus zal de jubileum-dvd klaar zijn na een 
professionele montage. 
 
Met belangstelling wacht ik uw reactie af. 
 
Marino den Haan 
 
Telefoon 0297 – 582165 
 

	  
	  
Op	  8	  juni	  trouwen	  Mascha	  van	  Leeuwen	  en	  Marcel	  Fakkeldij	  
in	  onze	  kerk.	  De	  plechtigheid	  begint	  om	  14	  uur,	  voorganger	  is	  
diaken	  Rob	  Mascini.	  
Wellicht	  kent	  u	  Mascha	  als	  dochter	  van	  Eefje	  of	  als	  kapster	  die	  
vele	  Nessers	  heeft	  geknipt.	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  om	  de	  trouwdienst	  bij	  te	  wonen. 



	   23 

Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d A. email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d A. 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72 
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Een feestelijke dag 
De kerkklokken luidden luid op 3 april in Nes a/d Amstel en de 

vlaggen in de kerktoren wapperden fier in de wind. De kerk 
stroomde vol met familie en belangstellenden. De 

communicantjes stonden achter in de kerk in hun mooiste 
jurkjes en pakken, enigszins gespannen klaar om met hun 

brandende doopkaars het middenpad van de kerk te 
betreden, gevolgd door pastoor 
Samuel die in de 

eucharistieviering 
voorging. De dienst 

was mooi en ontroerend, de 
sfeer warm en plechtig en 
alle kinderen deden zo 
goed mee, geweldig 

gewoon.  
Onder leiding van Peter 
werd er vol overgave 
gezongen. Na afloop 
van de viering was er 

een cadeautje voor alle 
communicantjes en 

was er gelegenheid om 
de kinderen hun ouders 

en grootouders te 
feliciteren en kon er 

onder het genot van een 
kopje koffie, thee of 

limonade met een plakje 
tulband  - mede door 

Annemarie van Rijn gebakken  -  
terug gekeken worden op een zeer 

geslaagde ochtend. 
 

Angela van Schaik 


