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Beste medeparochianen,
et is lente! We hebben het Paasfeest samen op een
mooie en indrukwekkende manier gevierd. We zijn gegaan van
duisternis naar licht, van dood via verrijzenis naar nieuw leven.
Als u om u heenkijkt is het ook heel goed zichtbaar: De
temperatuur neemt weer toe, de bomen lopen uit, de magnolia,
tulpen en narcissen staan volop in bloei, de eerste jonge
eendjes en lammetjes zijn gesignaleerd.
Maar het is meer dan alleen de natuur die ontwaakt en
opnieuw begint. Ook de mensen zijn vrolijker, meer
opgeruimd, hebben er weer zin in. De warmte keert terug; we
reageren wat meer ontspannen, vriendelijker naar elkaar toe.
We zijn vaker buiten, laten het binnen zijn wat meer achter ons
en zoeken en ontmoeten elkaar weer vaker. Automatisch meer
tijd voor elkaar, heerlijk toch! Herkenbaar? Ik hoop het van
ganser harte. Samen weer een nieuwe, frisse start. Samen op
weg naar de zomerse toekomst die lonkt.
Het geldt eveneens voor onze parochie, we
hebben er al eerder verslag van gedaan. Ook
voor onze gemeenschap breekt een soort
nieuwe
lente
aan.
Ingegeven
door
teruglopende
aantallen
kerkbezoekers,
inkomsten en vrijwilligers die besturen en de
eigen gemeenschap draaiende houden binnen
katholiek Nederland, ziet het bisdom de noodzaak om meer
samenwerking met omliggende parochies te zoeken. Al is dit
bij ons in de parochie voor u misschien niet gelijk zichtbaar,
ook bij ons zal dit met het oog op de toekomst moeten
gebeuren. De regio zal binnenkort dan ook meer gestalte gaan
krijgen. Belangrijk én bepalend daarbij zal zijn dat onze eigen
identiteit en herkenbaarheid blijft bestaan. En het bisdom heeft
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daar oog voor, getuige haar correspondentie. Zonder deze
eigen identiteit en herkenbaarheid bestaan we niet echt;
samen met alle parochianen, vrijwilligers en onze St.
Urbanuskerk vormen we ons zijn en daar staat het bestuur dan
ook voor! Wat ook geldt voor de andere samenwerkende
besturen. Overigens goed om te weten dat we financieel
zelfstandig en een eigen rechtspersoon blijven.
De regio, het zal zeker een uitdaging
vormen om er iets moois en vruchtbaars
van te maken. Voor ons als bestuur,
voor u als parochiaan, voor de
Emmaus- en St. Jan Geboorte
parochies uit Uithoorn en de Kwakel en
haar parochianen én niet te vergeten pastoor Samuel,
kapelaan Henry, catechiste Elly en diaken Wim, ons pastoraal
team. Het bisdom heeft het aangegeven, aan ons de taak zelf
invulling en inhoud aan onze samenwerking te geven. We zien
het dan ook als een positieve uitdaging. Vol met
mogelijkheden waarbij we elkaar vanuit ieders eigen identiteit
en herkenbaarheid zullen inspireren, helpen en aanmoedigen.
Samen sterker op weg naar de toekomst, waarbij ons geloof
ons altijd en eeuwig steun en richting geeft: de basis waar we
als mens en gemeenschap zoveel baat bij hebben.
Geloven vieren we middels de
Eucharistie. Het vieren van de
Eucharistie is een groot goed en lukt
tot nog toe vrijwel elke zondag in
onze St. Urbanuskerk, net als in de
andere regioparochies. Soms kost
dit wat meer moeite en komt er het nodige vliegwerk aan te
pas om een 3e priester te vinden, daarmee de drie
Eucharistievieringen mogelijk makend. Om dit ook in de
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toekomst te kunnen blijven garanderen zal er een kleine, in het
verleden reeds eerder toegepaste, aanpassing gaan
plaatsvinden: vanaf 01 juli zullen de vieringen op zondag in de
Kwakel en de Nes aanvangen om half tien, een half uurtje
eerder dan nu. In Uithoorn een uur later: om elf uur. Het maakt
het mogelijk voor onze pastores om meerdere vieringen te
verzorgen in de regio op dezelfde dag. Een enigszins kleine
aanpassing voor meer zekerheid.
Een andere zekerheid: Een prachtconcert op 25 mei,
georganiseerd door stichting Vrienden van de Urbanuskerk.
Jong talent op piano, viool en ook ons eigen Ademaorgel door
Alexander de Bie, leerling van niemand minder dan een van
de beste organisten van Nederland: Jos de Kooy. Entree is
gratis, na afloop heffen we het glas!
Maar eerst de Kinderclub: Op 22 mei zal er een boeiend
verhaal over het aanstaande Pinksterfeest voorgelezen gaan
worden, gevolgd door creatief knutselwerk aan een
Pinkstermobiel. Hoe dat eruit ziet, leest u verderop in deze
Klanken.
Daarvoor, op 18 mei, zal er na de viering een film vertoond
worden waar o.a. ook een van de varende iconen van de Nes
in terugkomt: de pont. Deze film was eerder op tv; we willen u
deze leuke en interessante documentaire graag laten zien.
Ook daar kunt u verderop meer over lezen.
Voor Hannah Smeets, haar ouders en familie en vrienden zal
11 mei zeker een bijzondere dag zijn: dan wordt ze door
pastoor Samuel gedoopt. We wensen hen alvast een zeer
geslaagde en gedenkwaardige dag toe.
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We sluiten de maand mei af met een bijzondere viering op
Hemelvaart.
De lente is begonnen, we hebben er zin in!
Graag tot de Urbanesklanken van juni.
Met hartelijke groet,
Uw parochiebestuur.

Beste	
  mensen,	
  
Fijn	
  dat	
  de	
   wereldwinkelverkoop	
  altijd	
  zo	
  goed	
  door	
  u	
  
als	
  parochieanen	
  gesteund	
  wordt.	
  
Wij	
  zijn	
  blij	
  met	
  het	
  resultaat	
  want	
  er	
  is	
  voor	
  €	
  458,50	
  aan	
  
produkten	
  verkocht.	
  
Hartelijk	
  dank	
  namens	
  de	
  Missiegroep.

PINKSTEREN 2014 – Nationale Open Dag K.C.V. in Ede
Doe eens gek. Ga dit jaar nou gewoon eens naar de NOD op 2e
Pinksterdag naar Ede. Een van de plekken in Nederland waar bewust
wordt stil gestaan bij de komst van de Heilige Geest. Ook in 2014!
Beleef het mee. Een dag met programma’s voor jong en oud, want de
H.Geest is voor elke leeftijd van belang. Ervaar de kracht die wij als
christenen zo hard nodig hebben om handen en voeten te geven aan
de opdracht van Jezus om aan zijn Koninkrijk te werken. Van harte
welkom dus. Zie voor alle info de brochure op de lectuurtafel of ga
naar: info@kcv-net.nl
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Misintenties, zaterdag 3 mei, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Kooijman
Cees Stolwijk
Overleden ouders Van der Kroon-van der Lugt

Misintenties, zondag 4 mei, 10.00 uur
Jo Timmermans
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Martin Groen
Siem Bouwman
Piet van Rijn - jaarmis
Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie
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Misintenties, zaterdag 10 mei, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Kooijman
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Herman Fontijn
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Misintenties, zondag 11 mei, 10.00 uur
Jo Timmermans
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Joanna van Oostveen
Maria Brozius-van den Berg
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Cees Overwater
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Overleden familie Mesman-van der Laan
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Klaas Zwartendijk
Overleden familie Van den Berg-Blom
Overleden familie Fronik-Hartsink
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Annie Schrama-Kooijman
Overleden ouders Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
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Misintenties, zaterdag 17 mei, 19.00 uur
Jan Kooijman
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 18 mei, 10.00 uur
Jo Timmermans
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Gerard Koeleman
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Edwin Houtkamp
Joanna van Oostveen
Dave de Laat
Lien Bouwman-Leurs
Henk en overleden familie De Dood
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Jo Venes-van Tol
Adrianus Huyskes
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie
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Misintenties, zaterdag 24 mei, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Jan Kooijman
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 25 mei, 10.00 uur
Jo Timmermans
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Joanna van Oostveen
Kors van Rijn
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Henk en overleden familie De Dood
Riet den Haan en overleden dochter Rita
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Misintenties, zaterdag 31 mei, 19.00 uur
Jan Kooijman
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 1 juni, 10.00 uur
Jo Timmermans
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Joanna van Oostveen
Henk en overleden familie De Dood
Martin Groen
Ans Schouten-van Groeningen
Piet van Rijn
Siem Bouwman
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Activiteitenoverzicht mei 2014
Datum

Tijd

Wat

Wie

Za. 3 mei

19:00 u

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 4 mei

10:00 u

Woco viering

Elly v. Rooden

Za. 10 mei

19:00 u

DOP viering

Marino den Haan

Zo. 11 mei

10:00 u

Euch. Viering
Roepingenzondag

Kapelaan Henry Rivas

Zo. 11 mei

11:30 u

Doop Hannah Smeets

Pastoor Marcantognini

Za. 17 mei

19:00 u

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 18 mei

10:00 u

Euch. Viering

Pastor A.Jaakke,
Diaken Wim Balk

Zo. 18 mei

11:00 u

Film: Veerkracht

w.o. veerpont van Nes
aan de Amstel

Wo 21 mei

09.00 u

kerkwerk

Do. 22 mei

15.30 u

Kinderclub: verhaal
van Pinksteren

en knutselen
Pinkstermobiel

Za. 24 mei

19:00 u

DOP viering

Maurice Fontijn

Zo. 25 mei

10:00 u

Eucharistie Viering

Kapelaan Henry Rivas

Zo. 25 mei

14.15 u

Concert: Jong Talent

Stichting Vrienden v.
Urbanus

Do. 29 mei

10:00 u

Woco viering
Hemelvaartsdag

Diaken Wim Balk (o.v.)

Za. 31 mei

19:00 u

DOP viering

Paul Goossens

Zo. 1 juni

10:00 u

Euch. Viering

Pastoor Marcantognini

Zo. 1 juni

Amstellanddag
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Muziek

Organist

Lector

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Gelegenheidskoor

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

Samenzang

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Samenzang

Peter Overdijk

Paul Goossens

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Misdienaars

Margaret
Timmermans
Cilia Krak

Cilia Krak

Sjaak en Frans

Ab, Cock

Sjaak en Frans
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De Kwakel - St. Jan Geboorte
----Euch – pastoor Samuel

----DOP-viering
themaviering
----Euch – pastoor Samuel - Elly van Rooden
----Euch – pater Bartels
Euch – kapelaan Henry
----Euch – pater Jaakke - diaken Wim Balk

Datum
zaterdag 3 mei
zondag 4 mei
e
3 zondag van Pasen

zaterdag 10 mei
zondag 11 mei
e
4 zondag van Pasen

zaterdag 17 mei
zondag 18 mei
e
5 zondag van Pasen

zaterdag 24 mei
zondag 25 mei
e
6 zondag van Pasen

donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag

zaterdag 31 mei
zondag 1 juni
e
7 zondag van Pasen

Overzicht activiteiten in het cluster

DOP-viering lectoren
Euch – kapelaan Henry

Euch – pastoor Samuel

DOP-viering lectoren
Euch - pastoor Samuel - Elly van Rooden
- diaken Wim Balk

DOP-viering lectoren
Euch – kapelaan Henry

DOP-viering lectoren
Euch – pastoor Samuel - diaken Wim Balk

Uithoorn - Emmaüsparochie
DOP-viering lectoren
Euch – kapelaan Henry

Collectes mei
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het
weekend van 3 en 4 mei
ste
Op zondag 11 mei wordt de 51 Wereldgebedsdag voor roepingen
gevierd. Een deel van de collecte opbrengst komt ten goede aan “ De
Tiltenberg ” in Vogelenzang, het opleidingscentrum in ons bisdom.

Opbrengst collectes
29 + 30 maart
05 + 06 april
12 + 13 april
19 april, Paaswake
20 april, Hoogfeest van Pasen
21 april, 2e Paasdag
Vastenzakjes + collecte 23 maart

227,85
268,95
312,55
305,55
260,45
196,70
446,90

Emmaüs Bibliotheek in De Burght, vernieuwd en oecumenisch
Voor alle parochianen en christenen uit De Kwakel, Uithoorn, Nes aan de
Amstel is er een christelijke bibliotheek beschikbaar. Op gratis leenbasis,
laagdrempelig, gemakkelijk bereikbaar in het pastoraal centrum van
De Burght, Potgieterplein 4 in Uithoorn. Onder het motto, ontleend aan
Paulus: “onderzoekt alles en behoudt het goede” wordt in de Emmaüs
Bibliotheek (in de gang naar het trefcentrum) de mogelijkheid geboden te
kiezen uit: atlassen, kaarten van onze joods-christelijke wortels, symbolen,
rituelen, joodse en bijbelse verhalen, bijbels, het Oude en Het Nieuwe
Testament, Jahweh, God, Jezus, H. Geest, Maria, Paulus, evangelisten,
heiligen, kerkvaders, pausen, bisschoppen, concilies, synodes, Jeruzalem,
Rome, kerkgeschiedenis, kathedralen, kloosters, pelgrims, en wat al niet
meer. In de afdeling “Wij zijn OOK katholiek”, vindt u een veelheid aan
protestants- christelijke theologen/auteurs. Het is heel eenvoudig om een
boek te lenen: op een lijst die op tafel klaarligt noteert u het door u gekozen
boek en de datum waarop u het door u geleende boek weer terugbrengt.
De openingsuren zijn iedere dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen,
wanneer de dames van het secretariaat aanwezig zijn.
U bent van harte welkom, wij wensen u veel leesgenoegen!

Misintenties
Jaarlijks worden er ongeveer 1000 misintenties gelezen. Wij doen onze
uiterste best om al deze intenties op de door u gevraagde data correct uit
te voeren. Dit gaat bijna altijd goed, al gaat het bij uitzondering ook nog
wel eens mis. Wilt u bij de aanvraag van uw misintenties vooral duidelijk
vermelden voor wie en op welke data deze intenties zijn bedoeld. Om de
verwerking van de bestelde misintenties goed te laten verlopen is het
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belangrijk dat de aanvrager zijn/haar contactgegevens duidelijk vermeld,
zodat wij bij vragen direct contact met u kunnen opnemen en het geen
zoekplaatje wordt. Het is dit jaar zelfs al voorgekomen dat de penningmeester het, door iemand per bank betaalde bedrag, terug moest storten
omdat niet bekend was voor wie en op welke datum de intenties bestemd
zijn. Om fouten uit te sluiten verdient het de voorkeur om intenties in ieder
geval op papier, maar beter nog per mail, aan te vragen. Houdt u er ook
ste
rekening mee dat intenties voor de eerstvolgende maand vóór de 20 van
de lopende maand bekend moeten zijn bij het secretariaat en bij voorkeur
ook bij Agnes Blokker die zorgdraagt voor de vermelding in de
Urbanesklanken. De hiervoor benodigde emailadressen staan op de
tweede en voorlaatste pagina van de Urbanesklanken vermeld.

Steun onze missionarissen
Wie houdt de missionaire traditie levend? Dat zijn allereerst onze
missionarissen en missionair werkers. Zij zetten zich naar eeuwenoude
traditie dag na dag in voor mensen die het minder goed getroffen hebben.
Vaak in verre landen. Maar ook wij hier in Nederland bezielen de
missionaire traditie . Wij zijn immers de thuisbasis waarin zij zekerheid en
houvast kunnen ontlenen. Op Hemelvaartsdag ( 29 mei) start de Week
voor de Nederlandse Missionaris (WNM) welke zal worden afgesloten met
de Pinksteractie. Waarover volgende maand meer.

†

Degene die ik liefheb verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden.

Met verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame
vader, schoonvader, oom Jo, opa en super-opa.

Johannes Hendrikus Timmermans - Jo weduwnaar van Rie Timmermans - van der Zwaan
Amsterdam, 23 december 1921
Uithoorn, 17 april 2014.
Op donderdag 24 april om 11.00 uur hebben wij tijdens de plechtige
uitvaartmis afscheid van hem genomen in onze Sint Urbanus en hem
begeleid naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te
Uithoorn.
Moge Jo, nu samen met zijn vrouw Rie en allen uit de familie die hem zijn
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn schepper.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
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Actie Kerkbalans
Met zo nu en dan bijna zomerse temperaturen is het voorjaar echt ingezet en treft
u zoals gebruikelijk in het mei- nummer van de Urbanesklanken de bekende
envelop weer aan.
Met de Actie Kerkbalans verzoekt het bestuur u om een financiële bijdrage te
leveren om onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw in stand te houden. De
instandhouding van onze Nesser parochiegemeen- schap is beslist geen sinecure.
Door een beperkte instroom en bindings- angst van jongere gezinnen ten opzichte
van de moederkerk en vergrijzing en overlijden van ouderen teren wij jaarlijks in
op het financiële fundament onder de parochie.
Het gezegde ‘’Geloven is gratis’’ is snel uitgesproken. Helaas kom je daar niet
ver mee als er rekeningen betaald en geld gereserveerd moet worden voor de
nabije toekomst. Uw aller hulp is hierbij van het grootste belang. Dat is dan ook
de reden dat ik u zonder schroom durf
te vragen om bij te dragen in de kosten, zodat wij ons erfgoed aan de Amstel in
stand kunnen houden voor de generaties die na ons komen.
Lees de bijgaande brief en help met uw vrijgevigheid onder het motto:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
” Daar geef je voor ”
U kunt uw kerkbijdrage of donatie overmaken met de acceptgiro, via
internet of door deze in contanten af te geven op de pastorie.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële offer.
Namens het parochiebestuur,
Joop Sibum, penningmeester.
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Doopviering	
  
	
  

Op	
  zondag	
  11	
  mei	
  is	
  het	
  feest	
  voor	
  de	
  familie	
  en	
  vrienden	
  van	
  	
  
	
  

	
  

Hannah	
  Smeets	
  

	
  

Op	
  die	
  datum	
  wordt	
  Hannah,	
  die	
  geboren	
  is	
  op	
  29	
  november	
  2013,	
  
gedoopt.	
  De	
  plechtigheid	
  vindt	
  plaats	
  om	
  11.30	
  uur.	
  Pastoor	
  Samuel	
  
zal	
  de	
  viering	
  leiden.	
  
Hannah	
  woont	
  met	
  haar	
  vader	
  en	
  moeder	
  en	
  haar	
  zusjes	
  Ilse	
  en	
  
Vera	
  in	
  Amstelveen.	
  
Welkom	
  in	
  onze	
  parochiegemeenschap!	
  

Met pastor Mascini mee naar Rome
In de afgelopen weken is er weer een prachtige reis naar
Rome geweest. En ook deze keer waren er parochianen mee
uit onze drie parochies. Op vrijdag 30 mei (daags na
hemelvaart) ga ik weer met een groepje pelgrims naar de
eeuwige stad. We bezoeken het graf van Petrus, van Agnes,
van Cecilia en van vele andere heiligen. Natuurlijk bezoeken
we ook de kerken en basilieken en alle hoogtepunten van de
stad. U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan! Ook in
oktober is er een reis.
Voor meer informatie kunt u bellen naar de Vereniging
Nationale Bedevaarten 073 681 81 22 of naar mij
023 529 14 84, Diaken Rob Mascini
Met vriendelijke groet
Rob Mascini
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Ben je tussen de 5 en 12 jaar?
Kom dan gezellig naar de Kinderclub !
Van 15.30 uur tot 16.45 uur
op donderdag 22 mei 2014:
We gaan uit de bijbel lezen over:
"Pinksteren",
het feest van de heilige Geest.
Na de lezing gaan we in gesprek wat er allemaal in dit
verhaal gebeurt.
Tot slot wordt er een Pinkstermobiel gemaakt met behulp
van twee stokjes en vier duiven.
Wil je meedoen aan deze gezellige middag?
Dan ben je van harte welkom, in de pastorie van de
Sint Urbanuskerk,
neem gerust je broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes mee!
Tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly.
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NIEUWS vanuit de

Stichting Vrienden Urbanuskerk
NES AAN DE AMSTEL
Harmonieorkest Amstelveen.
Vorige maand gaven wij aan dat er mogelijk een ingelast extra
concert op 2e Pinksterdag door het orkest zou worden
gegeven. Jammer genoeg is dit om praktische redenen voor
het orkest echter niet te realiseren. Wij pogen nu het
Harmonieorkest Amstelveen voor 2015 te programmeren.
Urbanuslezing.
Gezien de zo succesvolle eerste Urbanuslezing in februari jl. ,
hebben wij ons nu gewend tot Prof.dr. Henk W. van Os,
bekend van de TV en voormalig directeur van het
Rijksmuseum maar bovendien ook lid van ons Comité van
Aanbeveling, met het verzoek om de eerstvolgende
Urbanuslezing in 2015 te verzorgen. Het verheugt ons zeer te
kunnen melden dat de heer Van Os, ondanks dat hij haast
geen lezingen meer geeft, ons toch heeft toegezegd de
Urbanuslezing in 2015 te houden. U verneemt t.z.t hierover.
Protestanten Kerken Nederland PKN.
Op 12 april jl. was onze Stichting in
pastorie en kerk gastheer voor een
afvaardiging van PKN Vinkeveen.
Men heeft in die kring grote
belangstelling voor het kerkelijk cultureel erfgoed. Vanuit onze
Stichting hebben wij de nodige informatie gegeven over
organisatie/verhouding tussen plaatselijk Kerkbestuur en
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Bisdom in juridisch en financieel/economische zin. De
doelstelling van onze onafhankelijke Stichting kon worden
toegelicht en met elkaar van gedachte gewisseld over de
toekomst van ons Rijksmonument en die van kerken in het
algemeen. Daarna verzorgde Joop Quint voor onze gasten
een informatieve rondleiding in de kerk. Een in alle opzichten
voor PKN Vinkeveen en voor ons boeiende middag; daarbij
weer gelaafd met koffie, thee en koekjes door onze Eef.
Concert van zondag 13 april jl. door Hoorns Byzantijns
Mannenkoor.
Voor de echte liefhebbers van slavisch byzantijnse zang,
vertolkt a capella door het sonore geluid van tenoren, baritons
en bassen van dit harmonieus lieflijk en ook hartstochtelijk
zingende koor, was dit in alle opzichten een geslaagd concert.
Jammer toch dat wij niet meer dan 70 betalende toeschouwers
telden om uit onze kosten te komen !
Verrassingsconcert Jeugdig Talent op zondag 25 mei a.s.,
aanvang 14.15 uur.
Laat u verrassen door jongelui die het aandurven en er zich
ook op verheugen om voor u in onze kerk te spelen op het
orgel, de vleugel, viool etc. . Kortom een verrassend optreden
door muzikaal geschoolde jeugd. Er is zelfs een finalist van
talentenjacht Concertgebouw bij ! Entree is gratis, maar graag
wel een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van onze kosten en
voor ons monument.
Zondagmiddag openstelling vanaf 8 juni t/m 7 september
a.s.
Geeft u zich a.u.b. even op als u bereid bent ons op een
zondagmiddag of meerdere keren vanaf 12.00 t/m 16.00 uur te
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willen helpen. Even contacten met onze Conny Ostendorf,
0297-582373 of e-mail conny.ostendorf@ziggo.nl Hopelijk
kunnen wij de openstelling ook dit jaar continueren, dankzij
voldoende vrijwilligers.
Ferry Verbraak, vz.

Maandag 19 mei, 20 uur:
Jaarvergadering Nesser Dames Vereniging
Het bestuur hoort graag wat er goed
is gegaan in het afgelopen jaar,
Maar ook wat er misschien beter of
anders had gekund.
Kom met uw vragen en suggesties..

"veerkracht"
Dit is de naam van de documentaire die door Van Osch
filmprodukties vorig jaar over Nederlandse ponten is
gemaakt; ook de pont van Nessersluis komt hier in voor.
Wij willen deze, naar ons idee mooie, documentaire ook
aan u tonen en wel op zondag 18 mei na de dienst van
10.00 uur in de vergaderzaal van de parochie. De
documentaire duurt 40 minuten. Iedereen is van harte
uitgenodigd.
Angela en Cock van Schaik
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-256886
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:
Voorzitter: F.Verbraak

www.vriendenurbanuskerknes.nl
tel.: 0297-582882

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

Begrafenisonderneming
UItvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

020-7471212
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 578372
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Veel kinderen aanwezig bij gezinsviering 2e Paasdag.
Bij de gezinsviering van Palmzondag 13 april j.l. waren 19
kinderen aanwezig. Kapelaan Henry ging met de kinderen in
processie door de kerk met de mooi versierde palmpasenstokken.
Deze palmpasenstokken hadden de kinderen gemaakt op een van
de knutselmiddagen op de pastorie. Tijdens de viering gingen de
kinderen naar de grote zaal van de pastorie en daar vertelde Elly
van Rooden het verhaal van Palmzondag met mooie afbeeldingen
erbij. Ook gingen de kinderen een kleurplaat van Pasen inkleuren.
Deze kleurplaten hebben we tijdens de gezinsviering 2e Paasdag
opgehangen rondom het altaar. Er waren er weer heel veel
kinderen gekomen naar de 2e Paasdag gezinsviering: wel 45 !!
Grote maar ook kleine kinderen, samen met hun Papa en Mama,
Opa en Oma en andere parochianen. Bedankt dat u met zo velen
bent gekomen.
Riecardo, Noor, Roos, Floor, Fleur, Rien en Thijs hebben gelezen
in de kerk. Dennis en Erik gingen Theo helpen met de collecte.
Tijdens de viering hadden we een spontaan ontstaan klein
kinderkoor, met Lisanne, Roos, Pascalle en Joëlle, samen met
Peter Overdijk spelend op zijn keyboard. Na de viering gingen we
de paaseieren zoeken die de paashaas had verstopt.
De kinderen t/m 7 jaar in de pastorietuin en de andere kinderen
in het kerkebos. Nadat we alle eieren hadden gevonden was er op
de mooi versierde pastorie nog koffie en limonade met een
chocoladepaasei.
De volgende gezinsviering is zondag 29 juni en die staat in het
teken van afsluiting van het schooljaar. Wij hopen dat we dan
weer veel kinderen mogen welkom heten. Laat even weten als je
een stukje wil lezen tijdens de dienst.
Namens de werkgroep,
Angela, Elly, Angela en Marja
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