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Gelet op de beperkte parkeermogelijkheid 
wordt u dringend verzocht zoveel mogelijk 

samen te reizen dan wel op de fiets te komen. 
Voor de laatste info: www.urbanusparochienes.nl 
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Het parochieteam van de 
St. Urbanusparochie 

nodigt u van harte uit voor een 
feestelijke Eucharistieviering 

 
op Pinksterzondag 15 mei 2016 

in de St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel 
ter gelegenheid van het heuglijke feit dat 

 

125 jaar 
 

geleden onze parochiekerk 
door de bisschop plechtig is ingewijd. 

 
In deze Heilige Mis die om 11.00 uur begint, 

zal voorgaan Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, 
hulpbisschop van Haarlem – Amsterdam 

pastoor Jan de Jong SCJ en het 
eigen pastoraal team. 

Voor de kinderen zal in de pastorie 
een kinderwoorddienst worden gehouden. 

 
Na de viering is er gelegenheid  

elkaar te ontmoeten en de  
tentoonstelling ‘125-jaar parochie en kerk’ 

te bewonderen. 
 

Het parochieteam kijkt uit naar uw komst! 
 

Nes aan de Amstel, april 2016. 
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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, 
 
        eze maand vieren we een groot feest: het is precies 125 
jaar geleden dat Mgr. Caspar J.M. Bottemanne, toenmalig 
bisschop van het bisdom Haarlem, de nieuwe St.Urbanuskerk 
inwijdde. Daar is vooraf veel lobbywerk aan besteed door de 

toenmalige pastoor van de 
parochie, dhr Martinus A. van 
Zanten. Noodzakelijk, want de 
eigen parochianen waren in 
eerste instantie niet zomaar 
overtuigd van de noodzaak om 
zo’n, naar Nesser maatstaven, 
immens gebouw te stichten, 
mede gezien de bijbehorende 
kosten van bijna fl100.000,-. 
Echter, de oude kerk was 
vervallen en te klein geworden 
voor de veelal grote gezinnen. 
Uiteindelijk werden de benodigde 
financiën door de eigen 

parochianen samengebracht, waarmee de drie-beukige, 
neogotische kruisbasiliek bekroond met een vierkante 
kruisingstoren met vier hoektorentjes naar ontwerp van 
architect Jos Cuypers een feit was. De kerk is in de loop der 
jaren door ruimhartige schenkingen van de parochianen verder 
verfraaid, iets waar we nu nog steeds van kunnen genieten.  
 
125 jaar onderkomen voor onze parochie én beeldbepalend 
voor het dorp Nes aan de Amstel, dat moet gevierd worden! 
De afgelopen maanden is een werkgroep druk bezig geweest 
met de voorbereidingen voor het feest welke we gaan vieren 
op Pinksterzondag 15 mei. De uitnodiging vindt u terug op de 
eerste pagina’s van deze Urbanesklanken. Naast de feestelijke 
Eucharistieviering zal de tentoonstelling ‘125-jaar parochie en 
kerk’ te bezichtigen zijn waarin het monument, haar 
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parochianen en haar plaats in het dorp Nes centraal staan. 
Opgeluisterd met vele foto’s en attributen. Het zal 
hoogstwaarschijnlijk veel “Oh, moet je kijken….” of “Leuk zeg, 
dat is toch….” en “Weet je nog, toen….”-momenten opleveren. 
We hopen dat er vele mooie herinneringen weer naar boven 
komen als u, onder het genot van lekkers, samen bijeen bent. 
Daarnaast zijn er ook een aantal zeer oude, historische 
voorwerpen uit het Catharijne Convent te bewonderen welke 
afkomstig zijn uit ons eigen rijke parochieverleden. Verder zal 
er een speciale jubileumkrant worden uitgegeven vol met 
interviews, foto’s en andere memorabele stukken vanuit Nes 
en kerk. En een klein cadeautje voor u als parochiaan mag 
natuurlijk ook niet ontbreken… 
 
Een ander topstuk ter 
bezichtiging die dag 
betreft de doopkapel. 
Deze is onder 
aanvoering van de 
architect door de 
aannemer de laatste 
maanden flink onder 
handen genomen en 
schittert nu weer als 
nooit te voren. Daar hopen we in de nabije toekomst weer veel 
gebruik van te gaan maken, te beginnen op 15 mei! Graag 
willen we hierbij de stichting ‘Vrienden van de Urbanuskerk’ en 
haar donateurs nogmaals hártelijk danken voor al hun 
veelzijdige inspanningen om dit financieel mogelijk te maken!!! 
Het stichtingsbestuur broedt al op een nieuw plan voor het 
volgende project. Wij zijn enthousiast!  
 
En wat dacht u van de hoofdingang? Het zal u vast niet 
ontgaan zijn dat ook hier de afgelopen tijd veel werk is verzet 
om deze speciaal voor het 125-jarig feest weer geheel in oude 
luister te herstellen. Met als bekroning het eindelijk  
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terugplaatsen van de 
prachtige deuren welke 
al een tijd in de kerk 
stonden te wachten.    
Een drietal parochianen 
heeft dit gehele project 
via eigen sponsering 

gedragen, terzijde gestaan door stichting 
de 4e klok welke het herstel van het 
glas-in-lood boven de entree mogelijk 
heeft gemaakt. Als parochie zijn we hen 
allen zéér, zéér dankbaar!!! 
 
Zo blijkt elke keer weer in die afgelopen 
125 jaar hoe groot de betrokkenheid is 

en blijft met het monument en de parochie zelf. Steeds is men 
bereid om te geven, zowel financieel als via de vrijwillige 
helpende hand, wanneer dit nodig is, in het algemeen belang 
voor het welzijn van gebouw en gemeenschap. Deze 
geweldige betrokkenheid is ook hard nodig, want zonder 
zouden we niet kunnen bestaan. Het moge duidelijk zijn dat we 
dit als parochieteam liefdevol koesteren, meer dan zéér 
waarderen en er bovenal natuurlijk beretrots op zijn! 
 
Het gehele parochieteam wil u graag van harte feliciteren met 
onze 125-jarige St.Urbanuskerk, baken in de tijd. We wensen 
u allen een prachtig en memorabel feest toe. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van juni, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 30 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Pater Kees Veltman 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 mei, 09.30 uur 
Helena Harte 
Willy van der Veen 
Martin Groen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Piet van Rijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, 09.30 uur
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Misintenties, zaterdag 7 mei, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Cees Stolwijk 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 8 mei, 09.30 uur 
Willy van der Veen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Maria Brozius-van den Berg 
Klaas Zwartendijk 
Joanna van Oostveen 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Adrianus Huyskes 
Joop en Corrie van Vliet-Post 
Jeanne van Oostveen-Beukeboom 
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Misintenties, zaterdag 14 mei, geen viering ivm. jubileum 15 mei 
 
 
 
 
 
Misintenties, Pinksteren, zondag 15 mei, 11.00 uur 
Dorus Schrama 
Emil Walraven 
Kees Fontijn 
Herman Fontijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Edwin Houtkamp 
Pater Kees Veltman 
Sjaak van Tol 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Ans Schouten-van Groeningen 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Gerard Baas 
Marcel van Amsterdam 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht mei 2016 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za. 30 apr. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.  1 mei 09:30 u Eucharistieviering  
 10:45 u Feestelijke opening van de gerestaureerde doopkapel 

door "Stichting Vrienden van de Urbanuskerk"  
woe 4 mei 09.00 u Kerkwerk  
do. 5 mei 09:30 u EucharistieViering Hemelvaart  
za.  7 mei 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.  8 mei   09:30 u Woord- en Communieviering 

 
 

 10:30 u Parochievergadering ivm 15 mei  
za. 14 mei - Geen viering ivm jubileum 15 mei  
zo. 15 mei 11:00 u Plechtige Hoogmis tgv het 125-jarig bestaan van de 

St.Urbanuskerk. Celebranten: Mgr. Jan Hendriks,  
Pastor Jan de Jong, eigen pastoraal team.  

  Tijdens de dienst: Kinderwoorddienst door de dames van 
de Kinderclub!  
Aansluitend de tentoonstelling: '125 jaar Parochie en kerk' 

ma.16 mei - 2e Pinksterdag, geen viering in Nes.  
Clusterviering in Uithoorn 

za. 21 mei 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo. 22 mei 09:30 u Woord- en Communieviering 
do. 26 mei 15:30 u Kinderclub  
za. 28 mei 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo. 29 mei 09:30 u Eucharistieviering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: 

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab 

   
 

 

    

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans Cock, Ab 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

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

    

    
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang Peter Overdijk  - 
    

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Casper Stevens Casper Stevens 
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Misintenties, zaterdag 21 mei, 20.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 22 mei, 09.30 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Joanna van Oostveen 
Dave de Laat 
Martin Groen 
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
 
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. 
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Misintenties, zaterdag 28 mei, 20.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 29 mei, 09.30 uur 
Uit dankbaarheid bij een 60-jarig huwelijk 
 
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. 
 
En voor onze overledenen: 
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 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
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Collectes mei  
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 7 en 8 mei  
Week van de Nederlandse missionaris / Pinksteractie van 7 t/m 15 
mei 
 
Parochie gegevens voor uw belastingaangifte 
In de gegevens bij de belastingdienst staan 2 parochies H. Urbanus 
te Amstelveen vermeld. 
002 609 411 is het R.S.I.N nummer waaronder onze parochie H. 
Urbanus te Amstelveen / Nes aan de Amstel bij de belastingdienst 
bekend is.  
 
Opbrengst collectes. 
 

Paaswake + 1e Paasdag 492,06 
28 maart, 2e  Paasdag  153,80 
Vastenactie   405,17 
weekend    2 +  3 april  742,90  1e communie weekend 
weekend    9 + 10 april  247,20 
weekend  16 + 17 april  270,15 
  
Week van de Nederlandse Missionaris 
Zij geven veel en vragen weinig. Iedere dag zetten onze 
missionarissen zich in voor kwetsbare mensen, ver weg. Uit het oog 
maar niet uit het hart, want in Nederland staan wij als één grote 
familie achter hen. Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. 
Soms hebben zij echter wel enige financiële steun nodig.  
Bijvoorbeeld voor de kosten van het parochiewerk zoals; vervoer, 
zorg en diaconie 
De Week van de Nederlandse Missionaris  (WNM) draagt bij aan 
zulke kosten. De WNM maakt ook de uitzending van missionair 
werkers mogelijk. Zo zetten we samen -de missionarissen daar en 
wij hier- de missionaire traditie voort. Voor info zie de site:  
www.weeknederlandsemissionaris.nl en de flyers achter in de kerk. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
 

Het onmogelijke lijkt achter de rug;  Telfort  heeft het na ca 9 weken 
voor elkaar gekregen om onze telefoonverbinding weer aan de praat 
te krijgen. Hopelijk is het niet tijdelijk zoals de vorige keer, toen er na 
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vier  dagen wederom ’n storing optrad. Vanaf heden is de pastorie 
wederom bereikbaar op het bekende nummer:  0297 -  582 232.  
	  

† 	  Johannes	  van	  Dam	  
-‐	  Joop	  -‐	  

	  

Op	  12	  april	  bereikte	  ons	  het	  bericht	  dat	  Joop	  van	  Dam	  op	  85	  jarige	  leeftijd,	  
toch	  nog	  onverwacht,	  van	  ons	  is	  heengegaan.	  	  
Als	  inwoner	  van	  Uithoorn	  kwam	  hij	  samen	  met	  zijn	  vrouw	  Wil,	  altijd	  trouw	  
naar	  de	  zaterdagavonddiensten	  bij	  ons	  in	  Nes	  aan	  de	  Amstel.	  
	  

We	  hebben	  hem	  leren	  kennen	  als	  een	  goedlachse	  man.	  Vol	  humor	  welke	  	  
hij	  	  regelmatig	  met	  veel	  plezier	  deelde	  met	  de	  aanwezige	  parochianen,	  
oprecht	  en	  vriendelijk	  en	  altijd	  in	  voor	  een	  praatje,	  een	  kunstenaar	  	  
op	  de	  mondharmonica.	  	  
	  

Moge	  hij	  zich	  thuis	  voelen	  bij	  Onze	  Lieve	  Heer	  op	  wie	  hij	  zo	  vertrouwde.	  
	  

Op	  zondagavond	  17	  april	  hebben	  wij	  tijdens	  de	  avondwake	  afscheid	  van	  
hem	  genomen	  in	  onze	  Urbanus.	  	  
De	  crematie	  heeft	  maandag	  18	  april	  plaatsgevonden	  in	  Uithoorn.	  	  	  	  
	  

We	  wensen	  zijn	  vrouw	  Wil,	  kinderen	  en	  al	  zijn	  dierbaren	  die	  achterblijven	  
heel	  veel	  sterkte	  met	  het	  dragen	  van	  dit	  verlies.	  

	  
Aktie Kerkbalans 
 

Geloven is gratis, geloven geeft hoop, geloven geeft houvast in onze 
hectische samenleving maar het in stand houden van onze 
parochiege- meenschap en onze St. Urbanuskerk brengen veel 
kosten met zich mee.  
Alleen u kunt ons helpen om dit te bekostigen. Ook dit jaar treft u in 
dit mei nummer van de Urbanesklanken de bekende envelop weer 
aan.  
Wij doen dus ook in 2016 wederom een beroep op uw vrijgevigheid 
onder het motto: 

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
’’ Daar geef je voor ’’ 
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Lees daarom de bijgaande brief en neem uw verantwoordelijkheid 
voor de instandhouding van onze parochie en de monumentale Sint 
Urbanuskerk.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken met de acceptgiro, via internet of door 
deze in contanten af te geven op de pastorie. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, namens het parochieteam, 

Joop Sibum, penningmeester 
Open dag op de Tiltenberg 
 

Op zaterdag 28 mei 2016 is er een open dag waarop je kunt 
kennismaken met het Bonifatius instituut. Kennismaken met 
studenten en docenten, een dagdeel of een hele dag op ‘n plek waar 
geloof en studie hand in hand gaan.  Je bent van harte welkom op 
deze open dag ! 
Verdere info vindt u in de folders op de bekende plekken in de kerk 
en op de site:  www.tiltenberg.org 
 
 

 
 
 

Op	  maandag	  23	  mei	  houden	  de	  
Nesser	  Dames	  hun	  
jaarvergadering.	  
Als	  alles	  van	  het	  afgelopen	  jaar	  
geëvalueerd	  is	  en	  er	  mogelijke	  
suggesties	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen	  
zijn	  besproken,	  dan	  is	  het	  tijd	  voor	  
een	  film:	  de	  film	  van	  de	  pont	  van	  
Nessersluis.	  	  
Veel	  bekende	  gezichten,	  altijd	  leuk!	  
	  
Daarom	  mag	  u	  deze	  avond	  zeker	  	  
niet	  missen.	  
	  
Aanvang:	  20.00	  uur.	  
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Gezellige seizoensafsluiting van de Kinderclub! 
  
Ben je tussen de 6 en 13 jaar? 
Kom dan naar de gezellige seizoensafsluiting  
van de Kinderclub...... 
Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn 
van harte welkom! 
Wanneer:  
-   donderdag 26 mei van 15.30 tot ongeveer 17.30 uur 
-  Wat we gaan doen: is nog een verrassing! 
Tot dan,  
groetjes van Angela, Marja, Angela en Elly. 

	  
	  
Ingebruikname	  van	  de	  doopkapel	  
	  
Tijdens	  de	  viering	  van	  het	  125-‐jarig	  jubileum	  van	  de	  kerk	  worden	  er	  twee	  
parochiaantjes	  gedoopt:	  	  

Gavin	  en	  Ziva	  Verheggen	  
zoon	  en	  dochter	  van	  Mike	  Verheggen	  en	  Tammy	  Bruinsma.	  	  
De	  hulpbisschop,	  Mgr	  Hendriks	  zal	  hen	  het	  sacrament	  toedienen	  in	  de	  
prachtig	  gerestaureerde	  doopkapel.	  
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De	  vele	  talenten	  in	  onze	  Sint	  Urbanusparochie.	  
	  
Waar	  zouden	  wij	  als	  parochie	  zijn	  zonder	  alle	  vrijwilligers,	  die	  zich	  allemaal	  
belangeloos	  met	  haar	  of	  zijn	  talenten	  voor	  onze	  geloofsgemeenschap	  
inzetten?	  In	  iedere	  parochiegemeenschap	  zijn	  vele	  gaven,	  zei	  de	  apostel	  
Paulus	  ,	  tegen	  de	  christenen	  van	  Korinthe.	  De	  een	  is	  goed	  in	  praten	  en	  
uitleggen,	  de	  ander	  in	  organiseren	  en	  weer	  een	  ander	  in	  het	  helpen	  van	  
mensen	  of	  met	  het	  verrichten	  van	  hand	  en	  spandiensten.	  Paulus	  heeft	  niet	  
gezegd	  dat	  iedereen	  alle	  kwaliteiten	  hoeft	  te	  bezitten.	  Maar	  het	  ging	  hem	  
erom,	  dat	  wie	  zich	  toelegt	  op	  zijn	  talent,	  een	  wezenlijke	  bijdrage	  levert.	  	  
Met	  andere	  woorden:	  het	  gaat	  om	  het	  welzijn	  van	  allen	  en	  niet	  om	  het	  
individuele	  belang.	  	  
Alle	  gaven	  die	  aangewend	  worden,	  ten	  opzichte	  van	  de	  parochie-‐
gemeenschap	  zijn	  belangrijk.	  Paulus	  maakt	  geen	  onderscheid.	  Dat	  is	  later	  
wel	  gebeurd.	  Sommige	  gaven	  en	  functies	  in	  de	  kerk,	  werden	  met	  grote	  
luister	  en	  eerbied	  omgeven	  en	  werden	  exclusief	  toegekend	  aan	  bepaalde	  
personen.	  Paulus	  doet	  daar	  geen	  uitspraak	  over,	  hij	  vindt	  iedere	  bijdrage	  
belangrijk.	  Bij	  Paulus	  gaat	  het	  om	  het	  belang,	  van	  een	  functie	  voor	  de	  
parochie	  en	  niet	  om	  de	  persoon,	  die	  de	  functie	  vervult.	  Het	  gaat	  er	  niet	  
om:	  wie	  over	  een	  gave	  beschikt	  of	  een	  functie	  vervult,	  maar	  dat	  de	  gave	  
aanwezig	  is	  en	  de	  functie	  vervuld	  wordt.	  	  
Daarom	  zijn	  de	  gaven	  van	  plaatselijke	  parochie	  medewerkers	  zo	  
belangrijk.	  Onbevoegden	  kunnen	  in	  vele	  opzichten	  heel	  bekwaam	  zijn.	  
Voor	  het	  welzijn	  en	  de	  opbouw	  van	  de	  parochie	  dienen	  wij	  elkaars	  
talenten	  en	  gaven	  te	  herkennen	  en	  te	  erkennen.	  	  Zo	  wordt	  de	  
gemeenschap,	  onze	  parochiegemeenschap,	  een	  levend	  lichaam.	  Want	  de	  
een	  gaat	  op	  ziekenbezoek,	  een	  ander	  zorgt	  voor	  de	  financiën,	  	  weer	  
anderen	  zorgen	  voor	  de	  tuin	  of	  de	  begraafplaats.	  De	  dirigent	  staat	  voor	  
het	  koor,	  de	  koorleden	  zingen	  de	  sterren	  van	  de	  hemel,	  begeleid	  door	  de	  
organist.	  De	  koffie	  wordt	  gezet,	  de	  kerk	  wordt	  schoongemaakt	  en	  
opgesierd	  met	  een	  bloemetje	  en	  zo	  zijn	  er	  in	  onze	  parochie	  heel	  veel	  
vrijwilligers	  die	  dit	  op	  zich	  nemen.	  Bovendien,	  zo	  houdt	  Paulus	  ons	  voor	  is	  
het	  goed,	  dat	  er	  een	  grote	  verscheidenheid	  is	  van	  gaven	  en	  kwaliteiten.	  
Dat	  is	  het	  werk	  van	  de	  heilige	  Geest.	  Pluriformiteit	  is	  voor	  Paulus,	  een	  
groot	  goed	  en	  een	  noodzakelijke	  voorwaarde,	  om	  uit	  te	  groeien	  tot	  een	  
gemeenschap,	  	  die	  Jezus	  present	  stelt.	  	  
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Paulus	  kan	  het	  echter	  niet	  laten,	  er	  een	  paar	  vaderlijke	  vermaningen	  aan	  
toe	  te	  voegen.	  	  
Wees	  onbaatzuchtig:	  beschik	  je	  over	  een	  gave,	  laat	  je	  er	  niet	  op	  voorstaan.	  	  
Heb	  geduld:	  niet	  iedereen	  kan	  zo	  vlug	  denken	  en	  handelen.	  
En	  tenslotte:	  wees	  verdraagzaam,	  maak	  geen	  ruzie	  en	  dien	  de	  parochie.	  
	  
En	  dan	  ben	  ik	  precies	  bij	  het	  evangelie	  
van	  het	  laatste	  avondmaal.	  Daar	  zitten	  
de	  leerlingen	  samen	  met	  Jezus	  gezellig	  
aan	  tafel.	  Want	  het	  is	  Pasen,	  het	  
jaarlijkse	  grote	  feest	  met	  ongedesemd	  
brood	  en	  karaffen	  vol	  rode	  wijn.	  De	  
leerlingen	  vragen	  zich	  af,	  wie	  van	  hen	  
wel	  de	  voornaamste	  is,	  de	  grote	  man,	  
de	  baas	  Jezus	  zegt	  dan	  iets,	  dat	  de	  leerlingen	  niet	  verwachten:	  "Je	  moet	  
zijn	  als	  iemand	  die	  dient."	  Voor	  Jezus	  had	  dienen,	  geen	  slaafse	  betekenis,	  
zoals	  in	  onze	  dagen.	  Dienen	  heeft	  daar	  de	  betekenis	  van	  opdienen,	  het	  
eten	  op	  tafel	  zetten.	  	  De	  ander	  te	  eten	  geven	  en	  niet	  van	  de	  honger,	  om	  
laten	  komen	  en	  zo	  ook	  een	  teken	  van	  gastvrijheid	  stellen.	  Wie	  zorgt	  voor	  
een	  goede	  bediening,	  dient	  het	  leven.	  Wie	  niet	  dient,	  kan	  zich	  ook	  niet	  
verdienstelijk	  maken.	  Wie	  niet	  dient,	  verdient	  ook	  niet.	  
In	  het	  begin	  van	  het	  christendom	  was	  het	  sleutelwoord:	  DIENEN.	  	  
Alleen	  hij,	  die	  van	  zijn	  hoge	  troon	  afkomt	  en	  zorgt	  voor	  de	  ander.	  	  
Alleen	  hij,	  die	  zich	  niet	  voor	  laat	  staan	  op	  zijn	  baantje,	  maar	  zorgt	  voor	  de	  
ander.	  
Alleen	  hij,	  die	  zijn	  voornaamheid	  durft	  af	  te	  leggen	  en	  zich	  toekeert	  naar	  
het	  welzijn	  van	  de	  mensen,	  die	  maakt	  zich	  verdienstelijk.	  Want	  wie	  zo	  
dient,	  dient	  God	  en	  zijn	  rijk.	  
Wij	  mogen	  ons	  gelukkig	  prijzen,	  dat	  er	  nog	  steeds	  mensen	  zijn,	  die	  
vrijwilliger	  zijn	  een	  hobby	  vinden	  en	  dit	  reeds	  jarenlang	  doen,	  er	  zijn	  zelfs	  
vrijwilligers	  die	  zich	  al	  meer	  dan	  55	  jaar	  inzetten!	  
We	  mogen	  ons	  als	  parochiegemeenschap	  heel	  gelukkig	  prijzen,	  met	  zo’n	  
groot	  aantal	  vrijwilligers!	  
Mede	  	  namens	  de	  gehele	  parochiegemeenschap	  willen	  we	  hen	  danken	  en	  
ook	  van	  harte	  feliciteren,	  met	  dit	  125	  jarig	  	  jubileum	  van	  onze	  Sint	  
Urbanuskerk.	  	  	  	  	  	  

Elly	  van	  Rooden.	  



	   22 

Hulp gevraagd 
Pastoor Verspeek heeft vele jaren containers vol met goederen naar 
Ghana verscheept. Hij deed dit vanuit Baambrugge. Hij had daar 
assistentie van drie Broeders van Maastricht. Het was fantastisch 
wat hij deed en het paste helemaal in de tijd, want omstreeks 1990 
was er in Ghana een tekort aan alles. Stichting Barbarugo heeft zijn 
taak overgenomen, maar nu aangepast aan deze tijd. Het is te duur 
om afgedankte goederen naar Ghana te verschepen. Er is daar veel 
te koop en het aantal meubelmakers en technici groeit. Maar dat 
geldt niet voor Noord-Ghana. Daar is grote armoede en heel veel 
werkloosheid. Barbarugo overlegt met allerlei stamhoofden en 
landeigenaren om daar bamboes te mogen planten. Dat geeft werk, 
maar ook geld, want een bamboestam brengt veel geld op. De 
organisatie hiervan vergt ontzettend veel mankracht. De Broeders 
zijn er niet meer. Met vijf man 100.000 mensen van werk voorzien is 
vrijwel ondoenlijk. Daarom vragen wij u, kent u mensen met enige 
opleiding die ons willen helpen met dit mooie werk. Er is een grote 
verscheidenheid aan taken. Zie http://tiny.cc/bamboe/vacatures. 
Vraag uw familie en kenissen. Niet belangrijk waar men woont, want 
de communicatie gaan allemaal via mails en skype. 
Geef u op aan Ruud Goedknegt,  ruud.barbarugo@gmail.com	  
	  

	  
	  
2e	  Pinksterdag	  –	  16	  mei-‐	  Nationale	  Open	  Dag	  K.C.V.	  te	  Ede	  
	  
Iedereen	  die	  geïnteresseerd	  is	  wat	  de	  Katholieke	  Charismatische	  Vernieuwing	  
voor	  u	  persoonlijk	  en	  voor	  de	  kerk	  wil	  betekenen,	  is	  van	  harte	  uitgenodigd.	  Er	  
is	  een	  levendig	  programma	  voor	  jong	  en	  oud.	  Tieners,	  kinderen	  en	  
volwassenen	  houden	  zich	  bezig	  met	  het	  thema	  van	  de	  dag	  “KOM	  THUIS”,	  als	  u	  
wilt	  weten	  waar	  dat	  op	  slaat	  moet	  u	  gewoon	  komen	  of	  de	  folder	  meenemen	  
vanaf	  de	  lektuurtafel.	  Ede	  ligt	  centraal	  in	  Nederland	  en	  de	  locatie	  van	  de	  
Schuilplaats	  biedt	  uitstekende	  groeimogelijkheden.	  Een	  geweldige	  plek.	  	  
De	  muziek	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  lofprijsgroep	  uit	  Den	  Bosch	  en	  anderen.	  
De	  belangrijkheid	  van	  het	  Pinksterfeest	  wordt	  op	  deze	  dag	  zo	  goed	  mogelijk	  
uitgelegd.	  Want	  de	  H.Geest	  is	  ook	  in	  onze	  tijd	  van	  levensbelang.	  Daar	  wil	  de	  
K.C.V.	  zich	  voor	  inzetten.	  
Ontmoeting,	  infomarkt,	  gebed,	  lofprijzing	  en	  Eucharistieviering	  maken	  deze	  
dag	  compleet.	  Gewoon	  een	  keer	  meemaken!	  Kijk	  verder	  op:	  www.kcv-‐net.nl	  
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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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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
	  
	  
Oplevering doopkapel; komt u ook? 
Zondag 1 mei 10:30 uur 
 
Wie de afgelopen maanden in de kerk is geweest en achter het grote 
blauwe zeil voor de doopkapel heeft gekeken, heeft de vorderingen van 
de werkzaamheden aan de doopkapel kunnen zien. Het hiervoor 
benodigde geld hebben we de afgelopen jaren bijeen gesprokkeld met 
giften van velen en de inkomsten van activiteiten. Een groot cadeau ter 
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Urbanuskerk. Op zondag 1 
mei om 10:30 uur vindt de ‘officiële’ overdracht van dit werk aan het 
parochieteam plaats. Iedereen is hierbij van harte welkom. Het is nog 
spannend of op 1 mei daadwerkelijk de aannemer de laatste werkzaam-
heden heeft afgerond, maar we willen niet langer wachten met dit 
moment omdat de viering van het 125-jarig bestaan (met de eerste 
doop!) al twee weken daarna is. Onderstaand ziet u een prachtig detail 
van het nieuwe schilderwerk op de bakstenen in de doopkapel. 
	  

	  
	  
Onze voorlopige agenda (onder voorbehoud): 
1 mei 10:30 uur: oplevering doopkapel 
4 juni: rondleiding gelegenheidskoor Kerst aan de Amstel (besloten) 
5 juni: Amstellanddag 
28 juni: groep 8 basisschool De Zwaluw beklimt de kerktoren (besloten) 
11 september: Open Monumentendag 
6 november: Jong Talent Concert 
17/18 december: Kerst aan de Amstel (wegens groot succes herhaald!) 
15 januari 2017: Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 020-6152215 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 


