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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

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

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

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team
Pastoor S.Marcantognini
Pastoor H.Rivas Franco
Catechiste E.v.Rooden
Pastoraal werker J.Hoekstra

0297-727098
0297-727098
tel. 0252-517592

Parochiebestuur
Pastoor S.Marcantognini

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

vice-voorzitter
tel.: 020-6152215
Email: john.fontijn@tiscali.nl

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

secretaris
tel.: 020-6473238
Email: cstev@ziggo.nl

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

penningmeester
tel.: 0297-582524
Email: jhmsibum@hotmail.com
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Beste medeparochianen,
e Goede week ligt al weer achter ons. We hebben het
Paasfeest met al haar mysteries, mooie rituelen en gebed op
indrukwekkende wijze gevierd tijdens de verschillende
bijeenkomsten.
O.a.
de
Paaswake liep daardoor iets
verder
uit
dan
gepland,
waardoor
de
pastoor
in
vliegende
vaart
richting
Uithoorn vertrok voor zijn 2e
viering die avond…
Opvallend daarbij was hoeveel
mensen er steeds aanwezig waren (per viering meer dan 100
mensen), ook opvallend dat menig eigen dorpsgenoot daarbij
de weg naar onze prachtige kerk niet meer vindt. En dat
vinden we als parochie, de aanwezige parochianen en het
parochieteam heel erg jammer!
Het ‘waarom’ begrijpen we ook niet. Hoort de ‘ontkerkelijking’
of het ‘ongeloof’ bij deze tijd? Of is het ‘gewoonte’, ‘geen zin’ of
‘geen tijd’? Je hoort het zo vaak als een soort van
vanzelfsprekendheid bevestigd worden als men deze vraag
stelt. Misschien waar, mede gezien alle mogelijkheden en
drukte van nu. Maar tegelijkertijd zou je kunnen denken dat
dan juist een stukje rust, met zinvolle en betekenisvolle
aandacht voor uzelf als mens, via een actuele en inhoudelijke
boodschap, in een indrukwekkende omgeving, samen, tijdens
dat ene uurtje per week, u lichamelijk en geestelijk heel veel
goeds zal kunnen doen… Laat ons alstublieft eens weten
middels een berichtje via de website hoe u denkt en voelt over
onze St.Urbanusparochie en wat we wel of niet goed doen of
wat voor verbetering vatbaar is. We horen graag! Zeker is:
U bent altijd, op ieder moment, van Harte Welkom!
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De maand mei is voor onze parochie en
met name ons kerkgebouw altijd een
heel bijzondere: dan viert ze haar
verjaardag! Dit jaar is het op 25 mei
precies 124 jaar geleden dat de
toenmalige bisschop, Mgr. Bottemanne,
de net nieuw gebouwde kerk inwijdde.
Het is eveneens de datum dat we onze
patroonheilige St.Urbanus gedenken.
Om beide gelegenheden te herdenken
zal er op zaterdag 23 mei een speciale
Eucharistieviering worden gehouden,
waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Komt u ook?
Overigens, wilt u meer lezen over het ontstaan van onze
parochie, onze patroonheilige St.Urbanus of kerkgebouw: dit
kunt
u
allemaal
terugvinden
op
onze
website
www.urbanusparochienes.nl
Op het gebied van onderhoud zitten we nimmer stil. Dit keer
betreft het de schoeiing rechts van het kerkhof; deze is
hoognodig aan vervanging toe. Een aantal vrijwilligers uit de
parochie zullen dit huzarenstukje
gaan leveren. De verwachting en
hoop is dit op 2 zaterdagen voor
elkaar te krijgen, waarna deze weer
vele jaren mee zal gaan. Daarna zal
ook het slootje achter de muur van
de oude kerk beschoeid gaan
worden, eveneens door vrijwilligers
uit de parochie. Middels een
fotoverslag, terug te vinden via
‘Urbanuspost’ op onze website,
zullen we u op de hoogte houden
van de vorderingen en het
eindresultaat.
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De komende maand staat er nog
meer op het programma: Op
zaterdag 09 mei vindt er om
19.00uur in de kerk van de
Kwakel een speciale viering
plaats
waarbij
een
aantal
medeparochianen
het
Heilig
Vormsel zullen ontvangen. Hierbij zal Mgr. Hendriks,
hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam, voorgaan.
Vervolgens op dinsdag 12 mei staat er een (besloten)
samenkomen gepland tussen de burgemeester van
Amstelveen, het ParochieTeam en Stichting Vrienden van
Urbanus. Als opvolgster van burgemeester Jan van Zanen wil
ze graag kennis maken met onze parochie en beide
Rijksmonumenten, waarvoor ze o.a. een rondleiding door de
kerk krijgt aangeboden. Ook hier kunt u een foto-verslag van
verwachten op onze website.
Op 21 mei is er weer Kinderclub!, waarbij het a.s. Pinksterfeest
centraal zal staan. Een mooi verhaal, knutselen en lekkers
staan op het programma, van harte aanbevolen!
Voor
informatie
betreffende
overige
activiteiten,
aanvangstijden
van
diensten
en
andere
bijzonderheden kunt u zich
wederom
achter
uw
computer nestelen en op de
website
de
‘kalender’
aanklikken.
Graag tot de Urbanesklanken van juni,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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TOMAS
“Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet
bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: Wij
hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: Als ik niet in zijn
handen het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van
de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het
niet geloven.” (Joh. 20,24-25)
Onder alle lezingen die gaan over de verrijzenis van Jezus Christus
en zijn verschijningen aan de leerlingen, vind ik deze persoonlijk als
één van de mooiste. Tomas is zo dicht bij ons: hij kan niet zomaar
geloven, het getuigenis van zijn vrienden is niet voldoende, hij heeft
een zichtbaar en tastbaar teken nodig, hij wil aanraken.
Zo ook in ons leven: hoe vaak willen wij duidelijke tekens zien? Hoe
vaak aarzelen en twijfelen wij tegenover onbegrijpelijke situaties van
ons leven waardoor ons geloof op de proef wordt gesteld en wij
dreigen te bezwijken? Hoe vaak willen we aanraken? Anders zal ik
het niet geloven!
Tomas de ongelovige, maar ook Petrus die de Heer driemaal
verloochende en de andere apostelen die voor het kruis de benen
namen en later niet wilden geloven aan de boodschap van de
vrouwen dat de Heer Jezus was verrezen; ze zijn voor ons vandaag
een teken van de liefde van God. Liefde voor de zwakke mens, voor
de ongelovige, voor de laffe mens. Onvoorwaardelijke liefde.
Tomas steekt zijn vinger in de zijwond van de verrezen Christus, en
gelooft. Ik hoop dat ook wij met Pasen deze ervaring hebben kunnen
doen; mocht dat niet het geval zijn, dan hebben wij nog de hele
paastijd, een tijd van vreugde waarin de liturgie ons elke zondag laat
binnengaan in het mysterie van Christus’ overwinning voor ons allen.
“Omdat je Mij gezien hebt geloof je? Zalig die niet gezien en toch
geloofd hebben”. Christus is waarlijk verrezen!
Pastoor Samuel
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Misintenties, zaterdag 2 mei, 19.00 uur
Frits van Rijn
Kees Fontijn
Riet de Heij-Fontijn
Cees Stolwijk

Misintenties, zondag 3 mei, 09.30 uur
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan
Dorus Schrama
Joanna van Oostveen
Lien Bouwman-Leurs
Piet van Rijn
Martin Groen
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol

Dit weekend de “gekleurde” collecte voor onze eigen kerk.
Aanbevolen!
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Misintenties, zaterdag 9 mei, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Voor Joëlle Fronik en Pascalle Thuis, die vanavond in de kerk van
De Kwakel het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Misintenties, zondag 10 mei, 09.30 uur
Riet de Heij-Fontijn
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Maria Brozius-van den Berg
Joanna van Oostveen
e

Uit dankbaarheid bij een 50 verjaardag
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Klaas Zwartendijk
Overleden familie Hartsink
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Overleden familie Erkelens-Lambalk
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Misintenties, donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 uur

Misintenties, zaterdag 16 mei, 19.00 uur
Riet de Heij-Fontijn
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 17 mei, 09.30 uur
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Dorus Schrama
Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Sjaak van Tol
Dave de Laat
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Gerard Koeleman en overleden familie
Adrianus Huyskes
Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid
Jo Venes-van Tol
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Kors van Rijn
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Activiteitenoverzicht mei 2015
datum:

tijd:

soort viering:

voorganger:

za. 2 mei

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Maurice Fontijn

zo. 3 mei

09:30 u

Eucharistie Viering

Pater Klos

za. 9 mei

19:00 u

Toediening Heilig Vormsel in
De Kwakel

Mgr. Hendriks

za. 9 mei

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Marino d. Haan

zo. 10 mei

09:30 u

Eucharistie Viering

wo 13 mei

09.00 u

Kerkwerk

do. 14 mei

09:30 u

Woord- en Communieviering
Hemelvaart

Elly v. Rooden

za. 16 mei

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Paul Goossens

zo. 17 mei

09:30 u

Eucharistie Viering

Pater de Jong

do. 21 mei

15:30 u

Kinderclub: het Pinksterfeest

za. 23 mei

19:00 u

Euch.Viering herdenking
St. Urbanus

zo. 24 mei

09:30 u

Euch. Viering Pinksteren

ma 25 mei

Pater J.de Jong

2e Pinksterdag geen viering in
Nes, Viering in Uithoorn

za. 30 mei

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Marino d. Haan

zo. 31 mei

09:30 u

Woord- en Communieviering

Elly v. Rooden
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zang:

organist:

lector:

misdienaar:

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Niek Baas

Maurice Fontijn

Ab en Cock

samenzang

Peter Overdijk

samenzang

Peter Overdijk

Paul Goossens

Anne, Maayke

St. Cecilia

Niek Baas

samenzang

Peter Overdijk

samenzang

Peter Overdijk

Casper Stevens

Casper

samenzang

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

St. Cecilia

Niek Baas

Cilia Krak

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

samenzang

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Ab en Cock

Ab en Cock
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Misintenties, zaterdag 23 mei, 19.00 uur
Riet de Heij-Fontijn
Kees Fontijn
Herman Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 24 mei, Pinksteren, 09.30 uur
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Joanna van Oostveen
Overleden familie Mesman-van der Laan
Edwin Houtkamp
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den
Overleden ouders Jo en Roe Timmermans-van der Zwaan
Riet den Haan en overlden dochter Rita
Ans Schouten-van Groeningen
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Misintenties, zaterdag 30 mei, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Andriessen

Misintenties, zondag 31 mei, 09.30 uur
Riet de Heij-Fontijn
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Martin Groen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen
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Overzicht activiteiten in het cluster
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Collectes mei
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in
het weekend van 2 en 3 mei
Pinkstercollecte: 15 % van de collecte tijdens het Pinksterweekend
komt ten goede aan de ” Week van de Nederlandse Missionaris ”.
Opbrengst collectes
28 + 29 maart
4 april, Paaswake
5 april, 1e Paasdag
6 april 2e Paasdag
11 + 12 april
18 + 19 april

334,70
320,70
365,75
227,20
244,45
293,60

†

Achter	
  elke	
  traan	
  die	
  vloeit,	
  
schuilt	
  een	
  glimlach	
  van	
  herinneringen.	
  
	
  

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Alida de Heij - Fontijn
- Riet Fontijn Op dinsdag 7 april hebben wij tijdens de uitvaartdienst om 11.00 uur afscheid
van haar genomen in onze Sint Urbanuskerk. Vervolgens hebben wij haar
begeleid naar crematorium Bouwens in Uithoorn waar om 12.30 uur de
crematieplechtigheid heeft plaats gevonden.
Moge Riet nu thuis zijn in de eeuwige liefde van Onze Lieve Heer
Wij wensen haar man Joop, de kinderen, kleinkinderen en al die anderen die
haar node moeten missen veel steun toe bij het verwerken van dit gemis.

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
bedoelt. Om de verwerking van de bestelde misintenties goed te laten
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verlopen is het belangrijk dat de aanvrager zijn/haar contact gegevens
duidelijk vermeld, zodat wij bij vragen direct contact met u kunnen
opnemen
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 rekening mee dat intenties voor de eerstvolgende maand vóór de
20ste van de lopende maand bekend moeten zijn bij het secretariaat en
b.v.k. ook bij Agnes Blokker die zorgdraagt voor de vermelding in de
Urbanesklanken.
De hiervoor benodigde E-mailadressen staan op de tweede en
voorlaatste pagina van de Urbanesklanken vermeld.

Steun onze missionarissen
Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van
de kernwaarden van het missiewerk. Waar missionarissen en
missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven
door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en
de kracht van anderen. Zij ” luisteren ” met hun hart en ondersteunen de
minstbedeelden om te overleven in onze hectische wereld.
De folder over de Week van de Nederlandse Missionaris vindt u op de
bekende plaatsen in de kerk. Voor meer informatie kijkt u op
www.weeknederlandsemissionaris.nl
Of u kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11

SACRAMENT VAN HET VORMSEL
Op zaterdag 9 mei om 19.00 uur zullen Joëlle Fronik en Pascalle Thuis
(de kleindochters van Eef Baar) het sacrament van het vormsel
ontvangen in de St. Jan Geboorte kerk in De Kwakel.

Spulletjes voor de Rommelmarkt
Zoals u wellicht al lang weet vindt het dorpsfeest dit jaar plaats in het
weekend van 20 en 21 juni. De Sint Urbanusparochie neemt op
zaterdag 20 juni deel aan de Rommelmarkt. Voor de verkoop kunt u uw
overtollige en waardevolle spulletjes inbrengen. Het is erg handig -als u
voordat u met uw spulletjes op de stoep staat- eerst even contact
opneemt met Eef of het secretariaat, zodat zij uw spulletjes in
ontvangst kunnen nemen.
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Actie Kerkbalans
Net als voorgaande jaren treft u in deze mei editie van de
Urbanesklanken de bekende envelop weer aan. Het parochieteam
vraagt aan u als betrokken parochiaan ook dit jaar weer volop mee te
doen aan de actie Kerkbalans.
Hoe zou ons dorp eruitzien zonder die mooie kerk ? Niemand wil zich
dat voorstellen. Maar als we het hebben over de kerk die ons veel
waard is, dan bedoelen we meer dan alleen dat fraaie monumentale
gebouw. Dan bedoelen we wat er wordt gevierd, in de sfeer van
gemeenschap. Dan bedoelen we de mensen in onze Nesser parochie
Dankzij uw bijdrage in voorgaande jaren hebben we de kerk open en
toegankelijk kunnen houden, midden in ons dorp, aan de oever van de
Amstel. Toegankelijk voor de wekelijkse en bijzondere vieringen.
Zoals de openstelling ter nagedachtenis van de slachtoffers van de
vliegramp met de MH 17 in de Oekraïne, de concerten zoals het Jong
Talent en Kerstconcert, of al die andere momenten van samenzijn
waar wij in Nes aan de Amstel zo rijk aan zijn.
U beseft hoe belangrijk het is om als gemeenschap een herkenbaar
middelpunt te hebben. Een plek van inspiratie, een plek waar je
welkom bent. Nu komt het er op aan de kerk in ons midden te
houden.
Help ons alstublieft weer met uw gift, voor het werk in en áán de
Nesser Sint Urbanus want:

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel
” Daar geef je voor ”
Wij danken u van harte voor uw financiële steun en betrokkenheid.
Namens het parochieteam,
Joop Sibum, penningmeester
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‘BETER	
  WORDEN’	
  op	
  de	
  2e	
  Pinksterdag	
  te	
  Ede	
  
(Nationale	
  Open	
  Dag	
  van	
  de	
  Katholieke	
  Charismatische	
  Vernieuwing)	
  
	
  
Kijkt	
  u	
  ook	
  zo	
  uit	
  naar	
  Pinksteren?	
  Verlangt	
  u	
  ook	
  zo	
  naar	
  een	
  nieuwe	
  
uitstorting	
  van	
  de	
  H.Geest,	
  voor	
  uzelf,	
  voor	
  uw	
  parochie,	
  voor	
  heel	
  
Nederland,	
  eigenlijk	
  voor	
  de	
  hele	
  wereld?	
  
Onze	
  open,	
  hoopvolle	
  en	
  gelovige	
  	
  houding	
  is	
  belangrijk.	
  God	
  kan	
  zijn	
  
Geest	
  op	
  elk	
  moment	
  overvloedig	
  schenken.	
  Laat	
  dit	
  jaar,	
  in	
  ieder	
  geval	
  in	
  
ons	
  eigen	
  hart,	
  niets	
  die	
  komst	
  in	
  de	
  weg	
  staan.	
  We	
  zijn	
  totaal	
  afhankelijk	
  	
  
van	
  zijn	
  kracht	
  om	
  iets	
  in	
  zijn	
  Koninkrijk	
  te	
  kunnen	
  betekenen.	
  
Thema	
  is	
  dus:	
  ‘BETER	
  WORDEN’	
  –	
  Spreker	
  Joyce	
  van	
  Pampus	
  –	
  2e	
  
Pinksterdag	
  25	
  mei	
  te	
  Ede.	
  
Zie	
  voor	
  verdere	
  informatie	
  de	
  folders	
  op	
  de	
  lektuurtafel.	
  	
  

Bedevaart naar Kevelaer, 29 juni-1 juli
Al meer dan 350 jaar wordt deze busreis/bedevaart naar Kevelaer,
net over de Duitse grens, georganiseerd. Kevelaer maakt de pelgrim
een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van
huis om gesterkt door de genade en de moederlijke troost van
Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd
door de predikaties, weer huiswaarts te keren.
Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en
intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria wordt
aangeboden. ‘s Avonds is er een plechtige eucharistieviering. Op
dinsdag wordt ’s ochtends de Kruisweg overwogen en een Sacramentsprocessie gehouden. ’s Middags is er een bijzonder Mariauurtje. ’s Avonds viert mgr. Jan van Burgsteden een pontificale
hoogmis, welke wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de
basiliek. De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het
plein rond de Genadekapel. Na de ochtendmis op woensdag wordt
afscheid genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer
uit Kevelaer en zijn we aan het eind van de middag weer thuis.
Meer info: zie de folders op de leestafel.
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

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

vacature

Commissie zieken en bejaarden

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

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

tel.: 0297-582165

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

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

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

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

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

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

Koorrepetitie

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

Begrafenisver. St Barbara

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

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

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. UrbanusNL41 INGB 0000 5783 72
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Ben je tussen de 6 en 13 jaar?
Kom dan gezellig naar de Kinderclub......
Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
welkom!
Wanneer: donderdag 21 mei van: 15.30 uur tot 16.45 uur
Waar:
in de pastorie van de Sint Urbanuskerk
Thema:
het mooie bijbelverhaal over: Pinksteren.
Na lezing gaan we na:
- Wat veranderde tijdens het Pinksterfeest bij de leerlingen van
Jezus?
- Wie zorgde ervoor dat het veranderde?
- Wat waren de gevolgen van die verandering?
- En tot slot gaan we met elkaar een mooie Pinkstermobiel knutselen!
Het wordt weer een gezellige middag,
tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela, Raquel en Elly.

Maandag 18 mei, 20 uur:
Het seizoen loopt alweer bijna ten einde, en dus is het tijd voor onze

Jaarvergadering Nesser Dames Vereniging
Een terugblik op het seizoen 2014-1015

Dus..	
  ook	
  deze	
  laatste	
  avond,	
  kom	
  gezellig..	
  
Samen	
  nog	
  eenmaal	
  het	
  jaar	
  beleven!	
  
Het	
  bestuur	
  zit	
  er	
  klaar	
  voor.	
  
En	
  de	
  koffie	
  en	
  thee	
  staan	
  dat	
  ook…	
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