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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, 
 
   
         ichtpuntjes is wat we zien aan de horizon! Na vele 
maanden van hoop op het bereiken van het einde van de lange, 
donkere tunnel, van het vallen en weer opstaan, begint het er 
nu eindelijk echt op te lijken dat we de ellende rondom het virus 
achter ons gaan laten. En de daarmee samenhangende 
maatregelen langzaam gaan afbouwen. Dat geldt voor het 
openen van de terrassen buiten, voor het elkaar ontmoeten, 

voor een bezoek aan de winkel en dierentuin. 
En ja, laten we hopen dat dit binnenkort ook 
gaat gelden voor het vrij ontmoeten in de 
kerk. Dat de gemeenschap weer écht 
gemeenschap kan zijn: voor, tijdens én na de 
viering. Want wat hebben we dat de laatste 
maanden gemist zeg. Het heeft ons allen ook 
doen beseffen, hoe gewoon en 
vanzelfsprekend het samenzijn misschien 

ook altijd leek, dat het o zo nodig en belangrijk is! Het delen van 
die lach en traan, het praatje 
waarbij de laatste gebeurtenissen 
werden besproken, het koffie 
drinken, samen in de viering 
geïnspireerd worden, er voor 
elkaar zijn zonder beperkingen. 
Laten we hopen dat dit zeer 
spoedig weer de dagelijkse praktijk 
zal zijn.  
We hopen dat u dan ook weer in 
grote getalen aanwezig bent. 
Tijdens de vieringen, in en om de 
kerk, bij de openstellingen, tijdens 
de feestelijke gelegenheden. Dat is absoluut noodzakelijk. 
Immers, zonder u zijn we geen gemeenschap, is er geen 
vitaliteit, kunnen we niet bestaan. Dus zodra er witte rook is  
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 vanuit de organisatie, hopen (en stiekem rekenen) we wederom 
op uw aanwezigheid. We kijken er naar uit! Overigens prijzen 
we ons ontzettend rijk als we zien hoe u de afgelopen tijd 
contact heeft gehouden met de parochie en het al vaak 
aanwezig zijn tijdens de vieringen. Waar we als parochie rijk in 
zijn...! 
 
Nog zo’n mooi lichtpuntje... We zijn al ruim 2 jaar bezig met het 
voorbereiden van de werkzaamheden en het fondsen werven 
aan de 8 heiligen glas in lood ramen van het priesterkoor en de 
daarboven gelegen 7 ronde 
Sacramentsramen. En ook hier is licht 
zichtbaar! Sterker nog: we gaan nu echt 
beginnen! Onlangs werd de lang verwachte 
goedkeuring middels de Bisschoppelijke 

Machtiging vanuit ons 
bisdom ontvangen. 
Gezien de lange aanloop die we moesten 
nemen, even een kleine opfrissing van de 
informatie. Allereerst de financiering: 
Dankzij de stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’, samen met subsidies van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

en de provincie Noord-Holland en uiteraard uw gulle bijdragen 
is het benodigde bedrag 
bijeengebracht. Dank, 
Dank, onze Grote 
Dank!!! Een enorme 

inspanning met klinkend resultaat is tot een 
goed einde gebracht. Sterker nog, de 
bijeengebrachte gelden zijn voldoende om de 
kosten af te kunnen dekken zonder dat we 
hierbij op ons eigen, parochiële vermogen 
interen. Noem het gerust een formidabel 
huzarenstukje van de gulle gevers en 
organisaties!! Dan de uitvoerenden: De  
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aannemer Pronk-Bouw uit Warmenhuizen en glasatelier 
Hagemeier uit Tilburg, onder begeleiding van “huisarchitect” 
Paul van Vliet gaan de klus klaren. Geen onbekenden voor ons: 
zij hebben ook de werkzaamheden aan de doopkapel, 
Mariakapel en de koorzolder met grote vakkundigheid en tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. We zien dan ook uit naar de 
samenwerking met hen.  
 
De eerste besprekingen hebben reeds plaatsgevonden, waarbij 
ook de startdatum is bepaald: in week 22, oftewel begin juni, 

worden de steigers opgebouwd. Dit 
gebeurt zowel aan de buitenkant áls aan 
de binnenkant. Het zal ervoor zorgen dat 
het aanzicht vanuit de kerk drastisch 
anders zal zijn dan nu gewend o.a. door al 
het ijzerwerk en de beschermende folie 
tegen het stof. We proberen uiteraard de 
overlast tot een minimum te beperken, 
maar de zichtbaarheid van dit ingrijpende 
werk kunnen we niet helemaal voorkomen. 
Tegelijkertijd is het ook mooi om te zien dat 

er weer aan onze St.Urbanus wordt gewerkt, er weer iets moois 
wordt gemaakt, we haar weer klaar maken voor de toekomst! 
Staan de steigers, dan gaat het echte werk beginnen. De glas 
in lood ramen worden dan paneel voor 
paneel uit hun sponningen gehaald en 
afgevoerd naar Tilburg. Wat volgt is een 
heel delicaat proces: Eerst worden de 
delen op de lichtbak (waardoor de 
raamdetails goed zichtbaar zijn) van het 
oude lood ontdaan, daarna grondig 
schoongemaakt. Mocht het noodzakelijk 
zijn, wordt er (zo sporadisch mogelijk) 
bijgeschilderd of glas wat kapot is 
vervangen. Vervolgens wordt de nieuwe verf uitgehard in een 
speciaal ontwikkelde oven. Dan wordt het nieuwe lood gevormd   
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en met precisie aangebracht tussen 
de verschillende glasstukjes zodat het 
raampaneel weer een geheel vormt, 
samengebracht in een messing rand. 
In de randen van het lood wordt 
daarna een smeuïge kitsubstantie 
gesmeerd, waarmee het raam 
waterdicht wordt gemaakt. Als laatste 
worden de verschillende loodstukjes aan elkaar gesoldeerd, 

zodat het paneel stevigheid krijgt. 
Klaar! Nou ja, nog niet helemaal. 
Want ook de ijzeren brugstaven 
waartussen de glas in lood panelen 
zijn geklemd, moeten vervangen 
worden door messing exemplaren. 
Deze kunnen niet roesten waarmee 
voorkomen wordt dat de ramen en 

het metselwerk opnieuw kapot gedrukt worden zoals in de oude 
situatie. De aannemer zit ondertussen ook niet stil: zij gaan het 
kapotte metselwerk rondom de 
verwijderde ramen te lijf en waar 
nodig oude voegen vervangen. De 
daarvoor benodigde stenen 
hebben vaak een eigen vorm, 
welke weer exact zo nagemaakt 
moeten worden. Gelukkig hebben 
we zelf ook nog wat oude 
voorbeelden en reservemateriaal 
klaarliggen, waar we gebruik van kunnen maken. En nu de 
steigers er toch staan: kunnen we gelijk de oude, pvc-
hemelwaterafvoeren vervangen door zinken exemplaren, gelijk 
aan die van de Mariakapel. Uiteindelijk worden de raampanelen 
dan weer teruggeplaatst en afgewerkt. Daarbij worden ook 
glazen voorzetramen geplaatst, om de ramen tegen de 
verschillende weersinvloeden te beschermen. Het afbreken van 
de steigers verwachten we rond eind november, waarmee weer   
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een mooi onderhoudsproject aan onze statige dame wordt 
afgerond. Al met al een langdurig traject maar met ongetwijfeld 
een schitterend eindresultaat waar we met z’n allen weer vele 
jaren van kunnen gaan genieten!  
 
Met al dit onderhoudswerk aan onze St.Urbanus schrijven we 
niet alleen geschiedenis, we bouwen daarmee ook aan onze 
toekomst. Het kerkgebouw is niet zomaar een onderkomen of 
alleen een dak boven ons hoofd: ze inspireert en omarmt je, ze 
is als een baken die richting geeft in geloof en je eraan herinnert 
wat dit betekent voor ons als mens en daarmee vormgeeft aan 
het zijn van een hechte gemeenschap. Hoe belangrijk dat is 
heeft u hierboven kunnen lezen. Het geeft hiermee ook invulling 

aan de missionaire boodschap die we met z’n allen willen 
uitdragen naar de omgeving toe, een opdracht vanuit ons 
bisdom die we bewust maar ook vaak onbewust met liefde en 
toewijding vervullen. Iedereen is daarbij welkom! De uitdaging 
hoe we de omgeving meer kunnen betrekken bij gebouwen en 
gemeenschap, dat zijn we aan het uitzoeken. De Kerkenvisie 
vanuit de gemeente Amstelveen helpt ons daarbij, evenals het 
bureau Coup. Het is een interessante en bijzondere zoektocht 
waarbij al de nodige stappen zijn gezet, het eindresultaat is   
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echter nog niet bekend. Maar die gaat er komen en dat deze 
beantwoordt aan de eisen van toekomst mogelijk maken voor 
gemeenschap en gebouwen is onze opdracht en die van alle 
betrokkenen. Daar kunt u ons op afrekenen. 
 
Verderop in deze Klanken kunt u ook weer een bijdrage 
terugvinden van onze Klein-Urbanus leden. Zij hebben tijdens 
de voorjaarsvakantie foto’s gemaakt en vertellen u wat dit zo 
bijzonder maakt, waarbij kerk en geloof onderdeel zijn van het 
verhaal. Bijzonder tof en leuk om te zien!  
 
Ook de Kinderclub! komt zo vlak voor de zomer nog éénmaal 
bijeen alvorens van de welverdiende vakantie te gaan genieten. 
Team Elly maakt altijd iets bijzonders van deze laatste, dus geef 
uw kinderen op! Het wordt ongetwijfeld gezellig en genieten!! 
 
Lichtpuntjes naar de toekomst, iedereen ziet ze graag. Dat je 
daarbij niet altijd kunt afwachten maar zelf in beweging moet 
komen om die toekomst goed vorm te kunnen geven en waar te 
maken, is een noodzakelijkheid. Dat betekent hard werken. Dat 
harde werken doen we als parochianen binnen de parochie met 
elkaar, maar ook met behulp van welwillenden en toegewijde 
professionals daarbuiten. Het geeft tenslotte een stevige basis 
waar we állen baat bij hebben: voor ons geloof, voor onze 
geloofsgemeenschap, voor onze gebouwen, voor onze 
omgeving en samenleving. Handen uit de mouwen: Bouwen 
aan onze toekomst is het motto!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juli-augustus, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Beste parochianen,  

 

Wij hebben net Pinksteren gevierd, het feest van de komst van 
de heilige Geest. Wij vinden het vaak moeilijk om enige grip te 
hebben op de heilige Geest. Vaak roepen wij Hem aan, zonder 
erbij na te denken, bij het maken van een kruisteken. 

Maar bij de vraag wie is nu de heilige Geest is, wordt het voor 
velen van ons lastig om antwoord te geven. De heilige Geest 
lijkt zo ongrijpbaar. Je kunt er niet meteen een plaatje bij hem 
voorstellen. En ja de heilige Geest is ook bijzonder veelzijdig.  

Na de verrijzenis toont Christus zich aan de apostelen en 
ademt Hij over hen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest” Nadat 
de apostelen zelf de heilige Geest hadden ontvangen lezen we 
dat zij op hun beurt een gebed uitspraken over de inwoners 
van Samaria, zodat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. 
We lezen: “Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen 
de Heilige Geest.” Ook nu nog dienen de bisschoppen elk jaar 
aan vele jongeren het Vormsel toe. Op 6 juni a.s. zullen enkele 
tieners uit de regio Westeinde –Amstel het H. Vormsel 
ontvangen. 
Ze mogen dan de zeven gaven van de Geest ontvangen als 
cadeau en steun voor hun verdere leven. 
 
En wat nu met de heilige Geest voor ons die al gevormd zijn? 
Zoals er in de voorbereiding aan de vormelingen wordt verteld: 
na je vormsel begint het pas!  
Met de ontvangen gaven kun je in je dagelijks leven aan de 
slag. Niet iedereen heeft dezelfde opdracht in zijn leven, lezen 
we in de eerste brief van de Korintiërs. Maar iedereen die 
geïnspireerd door de Geest draagt door zijn inzet een steentje 
bij aan het geheel, die geeft het rijk van God handen en 
voeten.  
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En hoe weet ik nu wat er precies van mij verwacht wordt?  
Dat is een kwestie van je eigen innerlijke zender goed 
afstemmen. In een goede vriendschappelijke relatie stem je 
goed op elkaar af. Zo ook met onze vriendschap met God. 
God heeft zijn zender al aan staan, we noemen Hem de heilige 
Geest. Nu aan ons om onze ontvangst te regelen. Te beginnen 
met stoorzenders uit te zetten. In de stilte kunnen Gods stem 
beter verstaan. En wat zeggen we dan? Jezus leert ons bij 
deze vraag het onze Vader… te bidden. 
 
Het is niet erg stil te zijn en te wachten. Vertrouw op God dan 
laat Hij zich kennen. Je mag hem alles voorleggen wat je bezig 
houdt. Je mag Hem danken voor alles wat je ontvangen hebt. 
Je mag hem vragen wat je wil. Hij antwoordt altijd, soms niet 
meteen, soms niet zoals je had verwacht of gehoopt, maar 
altijd met datgeen wat werkelijk goed voor is. God’s Geest is 
super creatief. 
 
“De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, 
maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; 
zo is het met ieder die geboren is uit de Geest”. 
 
Een Zalig Pinksteren 
 
Pastoor Marco Cavagnaro 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
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Misintenties, weekend 5 en 6 juni 
Ben Houtkamp 
Johan Bouwman 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-sr 
Theo van den Bosch-jr 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 12 en 13 juni 
Ben Overes 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Trea Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Johan Bouwman 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
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Rinus Lagerberg 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch-jr 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 19 en 20 juni 
Ben Houtkamp 
Johan Bouwman 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Henk de Dood 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en 

  overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Patrick Fronik 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Theo van den Bosch-sr 
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Misintenties, weekend 26 en 27 juni 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Ben Houtkamp 
Dorus Schrama 
Johan Bouwman 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
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Activiteitenoverzicht juni 2021 
 
 

datum: tijd: begeleid: soort viering: voorganger: 

za 5 jun 19:00 u Joop Woord- en 
Gebedsviering 

Marino den Haan 

zo 6 jun 09:30 u Cockie Eucharistieviering 
 

 

za 12 jun 19:00 u Maurice Woord- en 
Gebedsviering 

Maurice Fontijn 

zo 13 jun  09:30 u Hans Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden 

za 19 jun  19:00 u Joop Woord- en 
Gebedsviering 

Paul Goossens 

zo 20 jun  09:30 u Cockie Eucharistieviering 
 

 

do 24 jun 15:30 u  Kinderclub! Afsluiting met verrassing! 

za 26 jun 19:00 u John Woord- en 
Gebedsviering 

Maurice Fontijn 

zo 27 jun 09:30 u Hans Eucharistieviering  

wo 30 jun 09:00 u  kerkwerk  
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zang:  organist: lector: misdienaars: koster: 

 Ria Kempers 
 

Jos den Haan  Joop 

St.Cecilia Ria Kempers Paul Goossens Cock, Anne, 
Maayke 

Huub 

Peter Peter Overdijk 
 

  John/ 
Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

Peter Peter Overdijk 
 

Jos den Haan Jeroen John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Cock, Matthijs Huub 

     

Peter Peter Overdijk   Maurice/ 
John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 
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Cluster 
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Van je houden was makkelijk 
Je missen is moeilijk 

Maar jou vergeten is onmogelijk 
 

Dankbaar voor alle mooie herinneringen die je achter laat, maar óók 
dat verder lijden jouw bespaart is gebleven, nemen we afscheid 

van een fantastische vader, altijd belangstellende opa en 
trotse overgrootvader 

Ben Houtkamp 
Bernardus Wilhelmus 

1 oktober 1934  5 mei 2021 
weduwnaar sinds 4 september 2017 van Hennie Houtkamp-de Kuiper 

 

Ben, de bekende Nesser schilder, die zoveel voor onze parochie heeft 
betekend, is van ons heengegaan. Hij laat zijn vakmanschap in onze 
St.Urbanus zichtbaar aan ons na. 
Op woensdag 12 mei hebben wij in besloten kring in de kerk en na de 
dienst buiten, een erehaag gevormd om afscheid van hem te nemen 
waarna de familie Ben heeft begeleid naar het crematorium in 
Uithoorn.  
 

Moge Ben, nu samen met Hennie zijn vrouw, voortleven in de 
eeuwige liefde van God zijn Schepper. 
Wij wensen de familie vrienden en allen die hem nu zo moeten 
missen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.  
 

“Het is maar om het even, 
dat je dit leven leven mag. 
Leef je leven door te leven. 

 Geniet het leven iedere dag.” 
 

 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u graag thuis de communie wilt ontvangen kunt u zich opgeven 
via het secretariaat. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt 
wanneer het mogelijk is.  
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De vogels trekken weg 
De bladeren ruisen in de wind 

De storm steekt even op 
en toen werd het stil .... 

 

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij in zijn lange, zorgzame  
en hardwerkende leven voor ons heeft betekend, delen wij mede dat 
na moedig gedragen laatste maanden, onze lieve vader, 
schoonvader,  geweldige opa en trotse overgrootvader aan zijn 
laatste rit is begonnen om weer met mam herenigd te zijn. 
 

JOHANNES WILHELMUS THERESIA 

BOUWMAN 

-JOHAN- 
Sinds 23 maart 2010 weduwnaar van Lien Leurs 

 

Hij was voorzien van het Heilig Sacrament der zieken. 
 

 

* 2 maart 1930 † 9 mei 2021 
 

Wij hebben op maandag 17 mei tijdens de uitvaartdienst in besloten 
kring in onze St. Urbanuskerk afscheid van hem genomen, waarna wij 
hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats en herenigd met 
Lien zijn vrouw, die hij al die jaren zo ontzettend heeft gemist. 
 

Moge Johan, nu samen met Lien zijn vrouw, de eeuwige rust vinden 
in de liefde van God zijn Schepper op wie hij zo vertrouwde. 
 

Na de dienst zal Johan begeleid worden naar zijn laatste rustplaats op 
het naastgelegen parochiekerkhof ‘Vreedenhof’. 
 

Wij wensen zijn kinderen, schoon- en kleinkinderen, de verdere 
familie en allen die hem zo moeten missen veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
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Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
Veiligheid voor alles, volg de instructies van de coronabegeleider 
stipt op 

• 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 niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen. 
• Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaats-

vinden. De coronabegeleider zal de volgorde per bank 
aangeven. U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen.   

• Het is niet toegestaan tegen de stroom in de kerk weer in te 
lopen om een praatje te maken dit kunt u beter buiten doen 
(dat is een stuk veiliger) 

 

Koffiedrinken op de pastorie 
Het is nog steeds niet toegestaan elkaar voor koffie 
bijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. 

• Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons 
allen, de hier bovenvermelde regels in acht zult nemen. 

 

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  
 

Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 juni 
 

Opbrengst collectes 
weekend 24 + 25 april 259,70 
weekend 01 + 02 mei 322,65 
weekend 08 + 09 mei 304,55 
weekend 15 + 16 mei 283,25 
Pinkstercollecte,   
Week Ned. Missionaris 455,80 
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TER INSPIRATIE 
 
We zijn broers en zussen, we horen 
bij elkaar ook al zijn we zo 
verschillend. We horen bij elkaar 
omdat we allemaal Gods kinderen 
zijn, omdat God ieder mens 

liefheeft. Daarover schrijft paus Franciscus in zijn laatste 
rondzendbrief ‘Fratelli tutti’. Een inspirerende brief over de opbouw 
van een rechtvaardige en broederlijke wereld, die in het kleine kan 
èn moet beginnen. Op de plek waar ieder mens leeft en liefheeft. Je 
kunt er goed de inspiratie van Franciscus van Assisië in proeven. ‘Hij 
werd een vader voor allen en inspireerde tot de visie van een 
broederlijke samenleving’, schrijft de paus in de inleiding. 
 
Een vreemdeling op de weg 
De brief begint met een scherpe analyse van de misstanden in de 
wereld van vandaag: de misleiding en vervorming van ons begrip 
van ‘democratie’, en 'rechtvaardigheid’; het verlies van de sociale 
gemeenschap; het overwicht van de marktlogica en de cultuur van 
verspilling; de werkloosheid, racisme, armoede; slavernij, 
mensenhandel en vrouwenmisbruik; dan neemt de paus ons mee in 
het verhaal van de Barmhartige Samaritaan  en stelt ons een directe  
vraag: op welk personage lijk jij? Op de voorbijgangers, de 
Samaritaan, de gewonde man of de herbergier? 
Iedere dag is een nieuwe kans het bij elkaar horen, vorm te geven. 
Begin op het meest concrete en lokale niveau. Daar is je naaste te 
vinden. Het verhaal van de Samaritaan laat wel zien dat dàt voorbij 
de grenzen van de eigen groep gaat. 
 
Een open wereld 
Paus Franciscus houdt een vurig pleidooi voor de liefde als de kracht 
die helpt, om boven onszelf uit te stijgen in openheid naar anderen. 
Die stelt je in staat tot ‘sociale vriendschap’ en oriënteert je op de   
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universele gemeenschap, die veel meer is dan een wereld van 
zakenpartners. Hier komt terug wat zijn voorgangers in hun sociale 
encyclieken al schreven. Het is een rijke overtuiging dat alle mensen 
broeders en zusters van elkaar zijn. Maar hoe kun je dat concreet 
vormgeven? Dat kan alleen als we vertrekken vanuit, nieuwe 
perspectieven zoals een vruchtbare wisselwerking tussen landen, 
het belangeloos ontvangen van anderen, de aandacht voor de eigen 
identiteit en het besef dat we de ander nodig hebben om zelf mens 
te zijn. 
 
Dialoog en sociale vriendschap 
Zo'n perspectief is de ‘kunst van de ontmoeting’ en de onderlinge 
dialoog; de bereidheid om te geven en te ontvangen en voor de 
waarheid (van de ander) open te staan. We worden opgeroepen om 
een cultuur van ontmoeting te ontwikkelen, anderen te erkennen en 
vriendelijkheid te herontdekken. Dat brengt ons op de weg naar 
vrede, vergeving en verzoening, onontbeerlijk voor een nieuw begin 
na een groot conflict. Tot slot geeft hij aan dat geweld absoluut 
geen religieuze basis kan en mag hebben. Hij wijst op de belangrijke 
taak van religieuze leiders, om geweldloosheid te verkondigen en 
herinnert aan ‘Het document over menselijke broederschap voor 
wereldvrede en vreedzaam samenleven', ondertekend door hemzelf 
en door grootimam Ahmed Al-Tayyib van al-Azar in Abu Dhabi in 
2019. 
 
Fratelli tutti in onze parochie 
Deze brief geeft veel inspiratie om ook hier in onze 
geloofsgemeenschap, elkaar te zien als broers en zussen, om te 
komen tot een cultuur van ontmoeting. Om een open parochie te 
zijn waar het een vreugde is om anderen te ontvangen en vanwaar 
we naar anderen op weg kunnen gaan. 
Elly van Rooden. 
 
'' Fratelli tutti', uitgeverij Licap Halewijn.   
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Geroepen om lief te hebben......   
 

Wij zijn geroepen om lief te hebben     
Je zou het willen roepen in deze wereld:  
tegen de soldaat in de bulldozer,          
tegen het kind met de steen, 
tegen de moeder van de martelaar,  
tegen de terrorist met de bom op zijn lichaam,  
tegen de president op oorlogspad......  
 

Maar zeg het vooral tegen jezelf 
als je je ergert, als je boos bent,   
als je bang bent, als je niet geloofd wordt.   
Zeg het en deel ervan uit: 
deel rijkelijk uit van die liefde 

die elke mens in zich draagt,  
gekregen van een God die zelf liefde is.    
 

Felicia Dekkers 

 
*********************** 

 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw vele blijken van 
medeleven bij het overlijden van Theo.  
Het heeft ons goed gedaan en geeft ons 
kracht en troost om verder te leven met dit 
grote verdriet. 
Namens Leonie, André, Silvia, Amber  
en moeder Van de Bosch en verdere familie.  
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen mei 2021 
 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en 
Uithoorn, 
 
Schoorvoetend, zo voelt het, schrijf ik nu weer een stukje vanuit het 
regionale kerkbestuur. Een halfjaar lang heeft u via deze weg niets 
van ons vernomen. En om dan die eerste stap weer te zetten…. Dat 
valt niet mee. 
Misschien herkent u dat? Bent u bijvoorbeeld die hele lockdown 
periode niet naar de kerk geweest. En voelt het nu vreemd om toch 
een keer te reserveren om aankomende zondag de viering bij te 
kunnen wonen.  Als het reserveren, over een nog onbekende tijd, niet 
meer nodig is, zal het kerkbezoek dan vergelijkbaar zijn met dat in 
2019? Zullen de meeste mensen hun oude ritme en gewoonten weer 
oppakken? 
Dat is één van de zorgen die wij binnen het kerkbestuur al een aantal 
keren hebben benoemd.  
 
Ik wil even kort terugkijken naar de activiteiten van ons bestuur in het 
afgelopen halfjaar. We hebben een beetje in het verborgene gezeten. 
In onze eigen lockdown zouden we kunnen zeggen. Van onze 
voorzitter, pastoor Marco, weten we dat hij zo’n 2 maanden in Italië 
was om zijn ouders bij te staan. Ikzelf ben afgelopen winter een flink 
aantal weken uitgeschakeld geweest en had tijd nodig om ook mijn 
vrijwilligerswerk weer te kunnen oppakken.  
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Helaas heeft Henk Vermaas de overweging gemaakt te stoppen als 
kerkbestuurder. Binnen het parochieteam van Uithoorn is hij nog wel 
actief gebleven. Voor ons kerkbestuur is het spijtig een ervaren 
bestuurder te moeten missen en we hopen de vacante 
bestuursfunctie snel te kunnen invullen. Momenteel heeft er 
niemand uit de Emmaus parochie zitting in het bestuur. Wij hebben 
echter besloten dat een bestuurskandidaat ook vanuit een andere 
parochie mag komen. Het liefst vinden we iemand met ervaring en 
interesse in administratief, juridische zaken of in de communicatie. 
Wij denken hier in de komende jaren namelijk veel oog voor te 
moeten hebben. Voor aankomende bestuurders is er desgewenst 
een uitgebreide toerustingscursus beschikbaar. Met vragen kunt u de 
pastores of 1 van van de bestuursleden benaderen. 
 
Waar we behoorlijk wat energie in hebben gestoken, maar wat niet 
van de grond is gekomen afgelopen najaar, is het goed afstemmen 
van de wijze waarop we kerkdiensten online beschikbaar kunnen 
maken. Hierbij speelde de tijdsdruk van de naderende Kerstperiode 
en de onzekerheid betreffende het gebruik in verhouding tot de 
kosten de grootste rol. Beslissen over grote investeringen, in een 
onzekere periode, zou niet moeten onder tijdsdruk. Dat hebben we 
als regionaal bestuur dan ook niet gedaan. De lokale parochies 
hebben wel keuzes gemaakt. Helaas zijn we daarbij niet allemaal op 
hetzelfde platform uitgekomen. Onder dit stukje krijgt u het overzicht 
van welke kerk op welke wijze online is te vinden. 
 
Wat hadden we graag de gezamenlijke website ondertussen kunnen 
presenteren. De personen die zich hiermee zouden bezighouden 
hebben echter moeten afhaken. De huidige leden van het bestuur 
hebben niet de kennis om zelf de website te vullen met teksten, 
illustraties en bijlagen. We ontvangen graag een tip wie we kunnen 
benaderen voor dit projectje. Als er een bruikbare website is, hopen 
we (met een goede training) het actueel houden zelf te kunnen. 
  



 25 

Zoals bijna iedereen in 2020 heeft leren beeldbellen, moesten wij ook 
online vergaderen. En hoewel het niet voor iedereen makkelijk was, 
kon uiteindelijk zelf onze notuliste online aansluiten via Teams. En als 
ik teruglees in die notulen staat er veel, heel veel, geschreven over 
toekomstvisies. Enerzijds proberen we op “zakelijk” gebied in te 
schatten wat de toekomst ons zal brengen en hoe we onze regio over 
circa 10 jaar moeten zien. Dan gaat het om het inschatten van de 
financiële gezondheid van onze parochies én om het gebruik van onze 
gebouwen. Naast deze zakelijke kant is er vervolgens de pastorale 
visie en beleid. Deze moeten op elkaar afgestemd zijn en dienen goed 
naast elkaar te liggen. De 1 kan niet zonder de ander. We willen niet 
dat alleen de pastorale overwegingen de toekomst van onze 
gebouwen bepaalt. En andersom kunnen de puur zakelijke 
afwegingen niet de pastorale richting bepalen.  
De allerbelangrijkste en meest genoemde “partijen” hierbij zijn de 
parochiegemeenschappen en de vrijwilligers. Want hieruit bestaan 
onze kerken en hierop draaien onze kerken. En daarom willen we zo 
graag met de betrokken groepen, met jullie dus, in gesprek. De 
uitnodiging om hiervoor “live” bij elkaar te komen moet nog even op 
zich laten wachten. Dan geeft ons de kans om met nog concretere 
voorstellen te komen. Voorstellen, scenario’s, die we vervolgens 
graag met u bespreken. Want 1 ding daar zijn we het over eens: we 
zijn met elkaar kerk, met elkaar willen we de toekomst tegemoet 
treden, met elkaar zijn we er voor elkaar. 
 
Ik kijk graag naar de zon, die geeft in deze tijd steeds meer warmte 
en energie. Daar knap ik van op, krijg ik ook weer energie van. 
Vandaar dat het Pinksterfeest ook zo goed past in mei. De energie, de 
moed en het vertrouwen om naar buiten te treden en aan het werk 
te gaan ervaar ik heel sterk. Ik hoop u ook. 
 
Dus neem de stap maar, ook na een lange periode van rust,  
om weer eens naar de kerk te komen;  
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om de familie of vrienden te bellen die je lang niet kon bezoeken of 
die je niet zag omdat een clubje niet door kon gaan; 
om je hulp aan te bieden, zodat anderen er niet alleen voor staan; 
om creatief en optimistisch naar de toekomst te kijken. 
 
Tot ziens, Ik hoop u binnenkort graag te ontmoeten. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Kerkbestuur, 
Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
06-50 963 187 
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 

 
***** 

Online de kerkdiensten volgen? Dat kan op de volgende manieren: 
Aalsmeer YouTube, via de link in de kalender op  
 www.rkkerkaalsmeer.nl  
De Kwakel KerkOmroep.nl, [zoek op “Kwakel”], online of via app 
Kudelstaart YouTube, ontvang de link in uw email via 
 stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 

***** 
Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere 
parochie) digitaal ontvangen? Stuur een email met dit verzoek aan: 
Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com  
De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl 
Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl  
Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com  
Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 
 

****** 
In De Kwakel blijft voorlopig de mogelijkheid om bij Maria een 
kaarsje op te steken op dinsdag en woensdag van 11  tot 12 uur.  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
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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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Klein Urbanus 
 

We hebben net allemaal meivakantie gehad. In de vakantie zijn we 
Nes en de Urbanuskerk niet vergeten.. 

 
Ik ben met  
hemelvaart bij de  
Mariagrot in Noordeinde  
geweest. Ik heb een kaasje voor mijn 
moeder aangestoken.  
Groetjes, Mathijs 
                          

 
 
 
 

 
In de vakantie was mijn oma, moeder van mama, 
5 jaar geleden overleden. We hebben speciaal 
voor haar de paaskaars gebrand. Die branden we 
vaker als we aan iemand denken.   
Groetjes, 
Jill 

 
 

 
 
In de vakantie zijn wij naar Limburg geweest. 
We hebben grotwoningen bezocht. 
Groetjes, 
Maicah 
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