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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, 
 
     e maand maart staat op het punt van aanbreken. En 
gelukkig maar: Daarmee komt het voorjaar in zicht! Bent u het 
ook zo beu, die lange, donkere nachten gevolgd door veelal 
waterkoude en sombere dagen...? Alsof er geen ander weer 
bestaat in ons kleine kikkerlandje. Met regelmatig een fikse 
winterdip vol chagrijn tot gevolg. Dan liever het vroege, warme 

voorjaarszonnetje met de 
voorjaarsbollen die schouder aan 
schouder vol goede moed hun eerste 
groen boven de grond uitsteken. 
Vergezeld van opwindend gekwetter van 
de vogels in de bomen die elkaar 
opzoeken en alweer denken aan het 
bouwen van een nieuw nest. Op naar 
een nieuw en mooi begin. Vol optimisme 
en levenslust. Idyllisch hè, nietwaar....? 
De natuur, zo u wilt: de schepping, wil zo 
graag...  
 

 
Alleen wij als mens en onderdeel van de schepping hebben 
het duidelijk moeilijker om op een soortgelijke wijze steeds 
weer op te starten. We kunnen het blijkbaar niet opbrengen, 
laat staan voor elkaar krijgen, om zo’n nieuwe, positieve start 
te maken. Er zijn steeds genoeg voorbeelden te vinden, zowel 
veraf als dichtbij, van groot tot heel klein. Er is in recente 
Urbanesklanken al heel veel over geschreven: De oorlog in het 
MiddenOosten waar maar geen oplossing voor vrede wordt 
gevonden. Je vraagt je zo langzamerhand toch af hoe moeilijk 
het vinden en bewerkstelligen van vrede nu werkelijk kan zijn? 
Denk je eens in hoe mooi het daar zou zijn als er 
daadwerkelijk de vrede zou heersen:  
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                                         Paradijselijk!  
 
Nog een actueel voorbeeld: de 
vluchtelingen dichtbij huis, 
verdreven van haard en huis, op 
zoek naar hulp en veiligheid. (En 
dan hebben we het niet over de 
gelukzoekers die dankbaar gebruik 
maken van de situatie voor eigen gewin, wat weer ten koste 
gaat van hen die deze opvang daadwerkelijk, uit lijfsbehoud 
nodig hebben). Of nóg dichterbij: de regelmatige confrontatie 
met hufterig gedrag op straat of op de weg, waarbij u door u 
aan de verkeersregels te houden en 30km/uur door Nes tuft, 
een scheld-kanonnade of middelvinger krijgt toegeworpen van 
de gesjeesde ganger achter u, om zomaar wat te noemen. 
Bent u deze ellende ook zo beu? Het zorgt bij menigeen in 
ieder geval voor een soortgelijke sensatie van (winter)dip met 
chagrijn. 
 
Nee, doe dan maar zoiets als wat laatst in het locale nieuws 
naar voren kwam: 3 mensen die zonder na te denken in de 
Amsterdamse gracht springen en met gevaar voor eigen 
ledematen een moeder met haar kind uit een zinkende auto 
weten te redden. Of dichterbij: het groots en gul doneren van 
eigen parochianen en betrokkenen voor onze monumentale 
St.Urbanuskerk waardoor ineens weer heel veel mogelijk 
wordt, ten goede van allen (Dank!!!!). Of op het wereldtoneel 
zoiets eenvoudigs als het schrijven van een aantal brieven 
door paus Franciscus waardoor het mogelijk werd dat de 
aartsbisschop van Havanna kon bemiddelen in de gesprekken 
tussen Amerika en Cuba en nu mede door zijn bemoeienis het 
economisch embargo wordt opgeheven, ambassades worden 
geopend en gevangenen worden vrijgelaten. Zonnig 
optimisme of idyllisch...? Doe het maar! Héél graag!!                                                 
-----------------------------Hartverwarmend!!!----------------------------- 
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Eind van deze maand vieren we Pasen. Daarmee gaan we 
een 

optimistische 
tijd tegemoet: 
we vieren 
immers de 
overgang van 
vasten en 
bezinning naar 
liefdevol nieuw 

leven, van donker naar licht. Zo mooi 
tot uiting gebracht door eerst stil te 
staan bij lijden, overgave en sterven 
van onze lieve Heer Jezus tijdens 
het bidden van de Kruisweg tot aan het 
ontsteken van het vuur tijdens de 
Paaswake, gevolgd door het vieren van 
de verrijzenis en daarmee het eeuwig 
Leven. Het een gaat niet zonder het 
ander. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent om op deze dagen 
samen te komen tijdens de 
verschillende vieringen om deze 
weg volledig mee te maken en intens 
te beleven. Een persoonlijke 
verrijking, zo kunnen we u beloven! Voor de aanvangstijden in 
de Goede Week: Zie verderop in deze Urbanesklanken of op 
onze website www.urbanusparochienes.nl 
 
De voorbereidingen van de onderhoudswerkzaamheden aan 
de doopkapel stemmen tot goedkeuring en tevredenheid, 
ondanks dat de Bisschoppelijke Machtiging voor dit werk nog 
steeds niet binnen is. De eerdere toezegging door de econoom 
van het bisdom maakt dat we vol optimisme en verwachting de 
brievenbus blijven legen, in de verwachting dit schrijven toch 
binnenkort aan te treffen. 
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Ook aan de jongeren onder ons wordt in 
deze maand weer volop aandacht 
geschonken om ze zo bekend te maken 
met de mooie aspecten en 
bijzonderheden van ons geloof en 
katholiek zijn in deze tijd: Naast het 
meerdere malen samenkomen van de 
eerste communicanten ter voorbereiding 
op hun grote feest van de Eerste Heilige 
Communie op 
03 april a.s. is 

er nog de Kinderclub! op 17 maart 
waarbij er Palmpaasstokken 
gemaakt gaan worden. En een 
speciale rondgang door de kerk op 
Goede Vrijdag, waarbij de 
tegeltableaus lezen als een 
indrukwekkend en beeldend 
“stripverhaal”. Van harte aanbevolen! 
 
We gaan allen het Licht van het Paasfeest tegemoet. In 
vertrouwen op pad, vol optimisme de toekomst tegemoet. Weg 
met die winterdip!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van april, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 5 maart, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 6 maart, 09.30 uur 
Jeanne van Oostveen 
To Wesselingh 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post 
Voor het welslagen van een operatie 
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Misintenties, zaterdag 12 maart, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 13 maart, 09.30 uur 
Jeanne van Oostveen 
To Wesselingh 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Piet van Rijn 
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 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Conny Wesselingh 
Overlden ouders Schrama-Huijg 
Ans Wesselingh 
Uit dankbaarheid voor een goed huwelijk 
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Misintenties, zaterdag 19 maart, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 20 maart, 09.30 uur 
Jeanne van Oostveen 
To Wesselingh 
Dorus Schrama 
Emil Walraven 
Lien Bouwman-Leurs - jaarmis 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Sjaak van Tol 
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Misintenties, Paaswake, zaterdag 26 maart, 20.00 uur 
Pater Kees Veltman 
Kees Fontijn 
Peet en Greet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post 
Joanna van Oostveen 
Rietje de Heij-Fontijn 
Nico de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, Pasen, zondag 27 maart, 09.30 uur 
Jeanne van Oostveen 
To Wesselingh 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Martin Groen 
Nelly Schrama 
Overleden ouders Timmermans-van der Zwaan 
Toos Wesselingh en overleden familie 
Lien Bouwman-Leurs 
Jan Andriessen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
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Rome	  
Een	  schatkamer	  van	  barmhartigheid	  	  
	  
In	  dit	  heilig	  jaar	  wil	  ik	  met	  u	  op	  zoek	  gaan	  naar	  oude,	  ongekende	  	  en	  soms	  
vergeten	  schatten	  van	  de	  kerk.	  We	  doen	  dat	  in	  Rome	  zelf.	  Ik	  schrijf	  	  u	  de	  verhalen,	  
ontroerend	  en	  aangrijpend.	  In	  filmpjes	  neem	  ik	  u	  mee	  naar	  oude	  pleintjes	  en	  
straatjes,	  kerken	  en	  paleizen.	  Al	  die	  schatten	  die	  we	  lezen,	  zien	  en	  horen	  getuigen	  
ervan	  hoe	  rijk	  we	  zijn	  aan	  barmhartigheid.	  Een	  barmhartigheid	  die	  van	  God	  komt	  
en	  van	  mensen.	  Een	  barmhartigheid	  die	  wij	  op	  onze	  beurt	  ook	  mogen	  doorgeven	  
aan	  anderen.	  
	  
De	  oudste	  afbeelding	  van	  het	  kerstverhaal!	  	  
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=37	  
	  
Deze	  maand	  wil	  ik	  u	  meenemen	  naar	  de	  oudste	  afbeelding	  van	  het	  
kerstverhaal.	  Het	  is	  een	  prachtig	  mozaïek	  in	  de	  eeuwenoude	  basiliek	  die	  
aan	  Maria	  gewijd	  is…	  de	  Santa	  Maria	  Maggiore.	  Hij	  is	  gemaakt	  nog	  voor	  
het	  jaar	  450.	  	  
Opvallend	  in	  dit	  kerstverhaal	  is	  dat	  het	  vooral	  over	  de	  drie	  koningen	  gaat.	  
We	  zien	  hoe	  de	  koningen	  bij	  Herodes	  aan	  komen.	  Ze	  vragen	  hem	  waar	  het	  
nieuwe	  koningskind	  geboren	  is.	  U	  kent	  het	  verhaal!	  
Als	  ze	  bij	  Jezus	  aankomen,	  ligt	  Jezus	  niet	  in	  een	  kribbetje	  in	  een	  stal.	  Neen,	  
hij	  zetelt	  als	  een	  koning	  op	  een	  troon.	  De	  engelen	  staan	  om	  hem	  heen	  
zoals	  de	  senatoren	  om	  de	  keizer	  van	  Rome	  stonden.	  
Die	  keizer	  van	  Rome	  was	  in	  de	  tijd	  van	  Jezus	  geboorte	  keizer	  Augustus.	  Hij	  
had	  zichzelf	  tot	  god	  laten	  verklaren.	  Hij	  was	  de	  heer	  van	  de	  wereld.	  Op	  het	  
mozaïek	  kunnen	  we	  dat	  heel	  goed	  zien.	  Koning	  Herodes	  was	  de	  vazal	  van	  
keizer	  Augustus.	  Hij	  heeft	  om	  zijn	  hoofd	  een	  aureool.	  Zo’n	  aureool	  
betekende	  in	  die	  tijd	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  god.	  Maar	  ook	  het	  kindje	  
Jezus	  heeft	  een	  aureool.	  En	  de	  engelen	  hebben	  zo’n	  stralenkrans	  om	  het	  
hoofd.	  Hier	  staan	  twee	  godenkoningen	  tegen	  over	  elkaar.	  	  
Augustus	  en	  zijn	  vazal	  Herodes	  staan	  tegenover	  de	  God	  van	  hemel	  en	  
aarde.	  De	  een	  denkt	  heer	  te	  kunnen	  zijn	  over	  deze	  aarde	  door	  met	  het	  
zwaard	  mensenkinderen	  te	  doden.	  De	  ander,	  de	  God	  van	  hemel	  en	  aarde,	  
is	  zelf	  zo’n	  kind.	  Want	  kijk	  eens	  naar	  het	  laatste	  mozaïek.	  Daar	  zien	  we	  hoe	  
Herodes	  de	  kinderen	  van	  Bethlehem	  doodt.	  En	  als	  we	  goed	  kijken	  zien	  we	  
hoe	  het	  eerste	  kindje	  dat	  vermoordt	  wordt	  Jezus	  zelf	  is.	  
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Nu	  zal	  u	  misschien	  zeggen:	  “Dat	  staat	  toch	  niet	  in	  de	  Bijbel”.	  Inderdaad	  
niet	  in	  het	  kerstverhaal.	  Maar	  wel	  lezen	  we	  hoe	  Jezus	  op	  de	  dag	  voor	  zijn	  
sterven	  tegen	  zijn	  vrienden	  zegt:	  “alles	  wat	  je	  een	  ander	  aandoet,	  doe	  je	  
mij	  aan!”	  
De	  christenen	  van	  toen	  laten	  ons	  in	  dit	  mozaïek	  een	  uiterst	  barmhartige	  
God	  zien.	  God	  ontfermt	  zich	  	  over	  de	  mensenkinderen	  die	  sterven	  moeten,	  
hij	  voelt	  hun	  pijn	  en	  sterft	  met	  hen	  mee.	  	  
Tot	  diep	  in	  de	  middeleeuwen	  wordt	  dit	  geloof	  intens	  beleefd.	  Denkt	  u	  
maar	  aan	  de	  legende	  van	  Sinte	  Maarten.	  In	  de	  bedelaar	  langs	  de	  kant	  van	  
de	  weg	  herkent	  Sinte	  Maarten	  Jezus	  zelf.	  En	  denk	  eens	  aan	  de	  schilderijen	  
van	  de	  Meester	  van	  Alkmaar.	  Hij	  schildert	  de	  werken	  van	  de	  
barmhartigheid.	  Jezus	  wordt	  herkend	  als	  de	  hongerige	  die	  brood	  krijgt,	  de	  
zieke	  die	  verzorgd	  wordt,	  de	  mens	  die	  kleren	  aangereikt	  krijgt.	  
	  
Als	  u	  met	  eigen	  ogen	  dit	  alles	  wilt	  zien,	  weet	  u	  dan	  welkom	  om	  met	  mij	  mee	  naar	  
Rome	  te	  gaan.	  Er	  is	  nog	  plaats	  in	  de	  reizen	  van	  18	  t/m	  23	  juni,	  24	  t/m	  29	  sept	  en	  9	  
t/m	  14	  dec.	  Voor	  meer	  info	  belt	  u	  naar	  de	  VNB	  073-‐681811	  of	  naar	  mij	  023-‐
5291484.	  
	  
Rob	  Mascini	  
Theoloog	  en	  diaken	  van	  het	  bisdom	  Haarlem-‐Amsterdam	  
Gids	  van	  de	  VNB	  in	  Rome	  
	  

	  
Het	  eerste	  kindje	  dat	  gedood	  wordt	  is	  Jezus	  zelf. 	  
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Wereldjongerendagen Krakau 2016 
 
Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-Amsterdam een 
14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar de 
Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens in de vijf 
a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de WJD zo dichtbij 
georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen jongeren het grootste 
jongerenevenement ter wereld en een feest van geloof en verschillende 
culturen! 
 
Programma: Praag (Sant’Egido), Auschwitz en Krakau 
Op woensdag 20 juli 2016 vertrekken we per bus vanuit Haarlem naar Praag 
(Tsjechië). Hier zullen we gedurende het voorprogramma verblijven in een youth 
hostel en leren we de gemeenschap Sant’Egidio en elkaar beter kennen. Deze 
gemeenschap is ontstaan uit een groep studenten die vanuit hun geloof vrienden 
zijn geworden met de armen van Praag, onder wie daklozen, Romakinderen en 
ouderen. 
 
Op maandag 25 juli verlaten we Praag en brengen we een bezoek aan Auschwitz. 
Daarna vervolgen we onze reis naar Krakau. Hier vindt de WJD plaats. Daar neem 
je drie ochtenden deel aan het Nederlandstalig programma. In de middagen en 
avonden zijn er de jongerenfestivals met muziek, theater, discussie en veel meer. 
De hoogtepunten zijn de verwelkoming van de paus op donderdag en de grote 
avondwake op zaterdagavond. De WJD wordt afgesloten met een indrukwekkende 
slotviering. 
 
Schrijf je in vóór 9 mei 2016 en betaal € 685,- Ná 9 mei 2016 betaal je € 765,-.  
Meer info: kijk op www.jongekerk.nl 
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Activiteitenoverzicht maart 2016 
 
datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za. 5 mrt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo. 6 mrt. 09:30 u Woord- en Communieviering  

ma. 7 mrt. 20:00 u Gezamenlijke EHC ouderavond / De Kwakel 

do. 10 mrt. 15:30 u 5e EHC bijeenkomst   

za. 12 mrt. 14:oo u Speurtocht communicantjes en familie / Bijbelse 
tuin, Hoofddorp  

za. 12 mrt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 13 mrt. 09:30 u Eucharistieviering  

do. 17 mrt. 15:30 u 7e bijeenkomst Kinderclub met Palmpaasstokken 
maken 

za. 19 mrt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 20 mrt. 09:30 u Gezinsviering/Palmpaasviering  

do. 24 mrt.  Witte Donderdag geen viering   

vr. 25 mrt. 15:00 u Kinderkruisweg Elly van Rooden 

vr. 25 mrt. 19:00 u Kruisweg (Goede Vrijdag)  

za. 26 mrt. 20:00 u Paaswake (Eucharistieviering)  

zo. 27 mrt. 09:30 u Eucharistieviering  (Eerste 
Paasdag)  

 

ma. 28 mrt. 10:00 u Gezinsviering / Woord- en 
Gebedsviering  (Paaseieren 
zoeken in pastorietuin) 

Marino den Haan 

do. 31 mrt. 15:30 u 6e EHC bijeenkomst  
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zang: organist: lector: misdienaars: 

Samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans  

    

    

 
 

   

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Casper Stevens Casper Stevens 

 
 

   

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab en Cock 

    

    

St. Cecilia Niek Baas Maurice Fontijn Maurice Fontijn 

Gelegenheidskoor Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke 

St. Cecilia 
 

Niek Baas Margaret Timmermans Ab en Cock 

Samenzang 
 
 

Peter Overdijk Riecardo den Haan Cock, Jeroen 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes maart  
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 5 en 6 maart 
 
De Vastenactie   
Onze St. Urbanusparochie ondersteunt het vastenactie project in Oeganda.  
Door het oprichten van kleine landbouw coöperaties 
worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten en kan 
deze -tot de allerarmsten behorende bevolkingsgroep- daadwerkelijk 
worden geholpen.   
Wij hebben het vastenzakje de vorige maand al in de Urbanesklanken 
gedaan. Hopelijk retourneert u het gevuld met uw bijdrage of de ingevulde 
eenmalige machtiging, die op de achterzijde van het Vastenzakje staat, in  
de kist achter in de kerk.  Natuurlijk kunt u uw gift ook gewoon in contanten 
in de kist deponeren als u het vastenzakje bent kwijtgeraakt. 
 

Voor verder informatie zie de site www.vastenaktie.nl 
 
Parochiegegevens voor uw belastingaaangifte 
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 bekend is.  
 
Opbrengst collectes. 
weekend  23 + 24 januari 265,30 
weekend  30 + 31 januari 297,55 
weekend    6 +  7 februari 286,50 
aswoensdag    10 februari 73,00 
weekend  13 + 14 februari 297,55 
weekend  20 + 21 februari  311,15 

 
Stille Omgang  
Wat is eigenlijk de Stille Omgang? Wat maakt het gebeuren  zo speciaal en 
meer dan de moeite waard om te bezoeken? Wat is het hart van deze 
happening die elk jaar weer terugkeert? Het draait allemaal om de 
aanwezigheid van Christus in de Eucharistie (brood en wijn). Op deze wijze 
wil Hij ons heel nabij zijn. Dat gegeven ligt aan de basis van hetgeen zich 
afspeelde in 1345, in het hart van ‘Mirakelstad’ Amsterdam. 
 
Jongerenprogramma : In de vertrouwde Mozes en Aäronkerk aan het 
Waterlooplein vindt op zaterdagavond 12 maart het jongerenprogramma	  
van de Stille Omgang (SO) plaats.  Het SO-jongerenprogramma is een 
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katholiek evenement voor jongeren uit het hele land.  Het thema van dit 
jaar is “ZIEN!”.  Elkaar te zien, gezien worden, zien wij de ander in deze 
tijd?  Echt gezien worden kan diepe indruk maken, niet gezien worden ook.  
Hoe maken wij barmhartigheid concreet ? 
Hoofdprogramma :  Gebed, stilte en eucharistie staan dit jaar centraal.  
Onder begeleiding van muziek en korte verdiepingsteksten wordt de avond 
omlijst.  In het kader van het 'Jaar van de Barmhartigheid' is er uitgebreide 
mogelijkheid voor het sacrament van boete en verzoening en verschillende 
manieren van gebed. 
Parallelprogramma's : Parallel aan het hoofdprogramma is er de 
mogelijkheid om je te laten inspireren op andere manieren.  Onder andere 
door twee sprekers die vertellen in een korte seminar hun verhaal over 
‘Zien!’, er vindt een actieve workshop plaats rondom het thema en je kunt 
de straat op om anderen uit te nodigen voor het hoofdprogramma.  In het 
midden van de avond vieren de Heilige Mis en tot slot lopen we de Stille 
Omgang door de straten van Amsterdam. 
 

Voor verdere info zie folders op de bekende plaatsen in de kerk, 
 en op de site:  www.stille-omgang.nl/jongeren 

 
 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis 
van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma, mijn zus 

† Jeanne van Oostveen –Beukeboom  
-Adriana Johanna Maria -  
weduwe van Arie van Oostveen † 

 
Nes aan de Amstel, 9 augustus 1926              Amstelveen,  27 januari 2016 

 
Op woensdag 3 februari hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in onze 
Sint Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar op Vreedenhof , het 

parochiekerkhof, bij Arie haar man  in het graf bijgezet. 
 
Moge zij nu samen met haar man de eeuwige liefde vinden bij haar 
Schepper. 
 
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe 
bij het verwerken van dit verlies, zij zullen haar node moeten missen. 
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	   Ik	  droomde	  eens	  en	  zie	  	  
	   Ik	  liep	  aan	  ‘t	  strand	  bij	  lage	  tij	  	  
	   Ik	  was	  daar	  niet	  alleen,	  
	   Want	  ook	  de	  Heer	  liep	  aan	  mijn	  zij.	  
	  

†  To Wesselingh-‐Dijkman	  

Catharina	  Cornelia	  Gerarda	  
	  

Weduwe	  van	  Wim	  Wesselingh	  †	  
	  

Intens	  verdrietig	  geven	  wij	  u	  kennis	  van	  het	  nog	  onverwachte	  
overlijden	  van	  onze	  lieve	  moeder,	  schoonmoeder	  en	  geweldige	  oma	  
	  

28	  september	  1934	   	  	  	  	  	  	  3	  februari	  2016	  
	  

De	  Uitvaartmis	  is	  op	  woensdag	  10	  februari	  gehouden	  en	  	  aansluitend	  
hebben	  wij	  haar	  begeleid	  naar	  haar	  laatste	  rustplaats	  bij	  onze	  vader	  	  
Wim	  Wesselingh,	  op	  het	  parochiekerkhof	  “Vreedenhof	  ”.	  
	  

Moge	  zij	  nu	  voor	  eeuwig	  samen,	  de	  rust	  en	  liefde	  ervaren	  van	  God	  onze	  
Schepper.	  	  Wij	  wensen	  al	  degenen	  die	  haar	  lief	  hebben	  veel	  sterkte	  toe	  
bij	  het	  verwerken	  van	  dit	  verlies.	  	  
 
 
 
Ei, ei, ei, één ei is geen ei 
 
Tweede Paasdag, gezinsviering ! Dat is bij de kinderen van 
onze parochie bekend als een bijzondere viering. Na de 
dienst mogen ze namelijk allemaal in het kerkebos 
paaseieren zoeken. Heeft u dat wel eens van nabij 
meegemaakt? Heel sociaal: de groten helpen de kleintjes, 
en zo komt iedereen wel aan één of meerdere eieren. 
 
Net als vorig jaar is er weer een sponsor voor alle eieren. 
De traditie van het eieren zoeken kan daardoor ook dit jaar 
blijven bestaan. Ook al wil hij onbekend blijven: namens 
alle kinderen, sponsor, bedankt!  
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Campagne voor preventie van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag 
‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ 
 
Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat 
ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als 
organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 
 
Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder 
onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 
2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er 
een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners 
binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. 
 
In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken afgesproken 
binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de 
Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het R.-K 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 
mei 2015 in elk bisdom een vertrouwenspersoon seksueel 
grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 
een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor 
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor 
bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen. 
 
De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een 
punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer werk te maken van 
preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne 
verwijst naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van 
organisaties direct aan de slag kunnen. Voor parochies is er 
bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige kerk’. 
 
In de campagne staan vier actiepunten centraal: 
1) Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben. 

Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor 
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onder meer vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen 
met een verstandelijke beperking. 

2) Hanteer heldere omgangsregels. 
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode 
Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. 
Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag 
richten naar de waarden en normen van deze gedragscode. 

3) Stel een vertrouwenscontactpersoon aan voor alle parochies in 
een bisdom. 
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken 
rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor ons bisdom is 
dat diaken dr. S.H.M. Baars (sbaars@tiltenberg.org). 

4) Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers. 
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen 
voorkomen. 

 
Websites voor meer informatie 
www.maakereenpuntvan.nl 
www.eenveiligekerk.nl 
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl 
 
Wat betekent het voor onze parochies? 
1. Als eerste zullen de komende weken alle vrijwilligers die werken 
met kinderen in onze parochies het verzoek krijgen een gratis VOG-
verklaring aan te vragen. De vrijwilligers die dit betreft worden door 
de pastoor benaderd met uitleg en de werkwijze. 
2. Daarnaast geldt dat nieuwe vrijwilligers en werknemers vanaf 
heden vaak ook een VOG-verklaring moeten aanvragen alvorens zij 
met hun (vrijwilligers)werk beginnen. De parochieteams hebben 
informatie ontvangen voor welke functies dit precies geldt. Voor alle 
duidelijkheid: het gaat om nieuwe werknemers/vrijwillgers of 
vrijwilligers die een nieuwe taak in de parochie op zich gaat nemen. 
3. De gedragscode Pastoraat en de toolkit ‘Een veilige kerk’ zullen 
besproken worden in vrijwilligersgroepen die zich bezig houden met 
het pastoraat. Het pastoresteam zal hiertoe het initiatief nemen. 
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Familie-Speurtocht door de Sint Urbanuskerk 
 

Onder de enthousiaste leiding van Cock en Angela van Schaik, werd op 
zaterdag 13 februari een mooie excursie met speurtocht gehouden voor 
de communicantjes, hun ouders, broertjes en zusjes. 
De belangstelling was groot, om 14.00 uur mochten we ongeveer veertig 
ouders met kinderen begroeten. Er werd gestart in de hal van de 
pastorie bij de aquarellen met de afbeeldingen van het schuurkerkje uit 
1774, de muur met de eerste steen staat nu nog in de pastorietuin. In 
1889 werd het schuurkerkje vervangen door de huidige kerk, het was 
de eerste kerk van de hand van architect Jos Cuypers. Daarna werd 
uitgelegd waar de sacristie voor gebruikt wordt en ook welke spullen 
erin bewaard worden. 
 

  
 

Vervolgens gingen we de kerk binnen en volgde er uitleg over de 
relikwie van St. Urbanus in het hoofdaltaar, over het Tabernakel, de 
Godslamp, de verschillende heiligenbeelden en het gebrandschilderde  
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raam over het mirakel van Amsterdam met de aanbidding door keizer 
Maximiliaan van Oostenrijk.  
Tijdens de excursie viel het op dat de kinderen en ouders aandachtig  
luisterden, zij waren duidelijk onder de indruk van alle historische 
wetenswaardigheden. Tot vreugde van de kinderen werd de trap naar 
de koorzolder beklommen en werd het grote Adema orgel bekeken, om 
vervolgens de excursie af te sluiten met een heuse speurtocht door de 
kerk, waarin allerlei vragen beantwoord moesten worden. 
Ter afsluiting werd onder het genot van limonade, thee en lekkers, de 
antwoorden van de speurtocht met elkaar doorgenomen; rond 16.00 uur 
ging iedereen weer voldaan huiswaarts. 
Met dank aan Jeroen Adolfse voor het maken van de foto’s in de kerk. 

 
 

 
 
De Nesser Dames gaan op maandag 21 maart aan de slag om een 
mooi voorjaars-/paasstuk te maken. 
Een gezellige avond èn een mooi resultaat mee naar huis! Wat wilt u 
nog meer?  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 
Actie ‘Red de doopkapel: plak een tegel!’ voltooid 
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat het gelukt is het benodigde geld 
voor het groot onderhoud aan de doopkapel bij elkaar te krijgen. Op 14 
februari ‘plakte’ Eef Baar de laatste symbolische tegel en daarmee is 
onze doelstelling behaald. Het is fantastisch dat zo veel mensen onze 
actie financieel ondersteund hebben. Hartelijk dank hiervoor! 
 

 
 

 
 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 020-6152215 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl  

De werkzaamheden aan de doop-
kapel, die half december gestart 
zijn, vorderen gestaag. Hierdoor is 
gegarandeerd dat de doopkapel 
weer kan schitteren tijdens de 
viering van het 125-jarig bestaan 
van de kerk in mei. Neem gerust 
eens een kijkje achter het grote 
bouwzeil voor de doopkapel. 
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19-‐20	  maart	  
Het	  is	  bijna	  weer	  palmpasen	  en	  dan	  willen	  wij	  wereld-‐winkelprodukten	  
verkopen	  achter	  in	  de	  kerk,	  onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  koffie	  of	  thee.	  
Wij	  hopen	  van	  harte	  dat	  u	  de	  boeren	  uit	  de	  derde	  wereldlanden	  wilt	  
steunen.	  	  
	  

	  
	  

Een	  bron	  van	  leven...	  
Mensen	  willen	  niet	  vluchten,	  
Mensen	  blijven	  liever	  waar	  ze	  zijn,	  
als	  ze	  vrede	  hebben	  
als	  ze	  werk	  hebben	  
als	  ze	  maar	  water	  hebben...	  
	  
Zullen	  wij	  een	  put	  geven,	  
water	  om	  een	  begin	  te	  maken,	  
water	  voor	  het	  zaad	  dat	  ze	  gaan	  zaaien?	  
	  
Zo	  zal	  het	  groeien	  en	  vrucht	  dragen,	  
de	  aarde	  levend	  maken	  
een	  bron	  van	  leven	  voor	  hen,	  voor	  ons,	  
voor	  iedereen...	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Felicia	  Dekkers	  
	  
	  
Vergeet	  u	  niet	  het	  Vastenzakje	  in	  te	  leveren	  achter	  in	  de	  kist	  in	  de	  kerk.	  
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VAKANTIE en GELOOF……………………….CELEBRATE!!!!!! 
 

 
 
Heeft u nog ruimte deze zomer? Probeer dan naar Celebrate te gaan. 
Zelfs één dag is de moeite waard om het eens mee te maken. Want 
deze happening moet u gewoon ervaren om te begrijpen waarom ik 
er zo enthousiast over ben. 
Van 7-13 augustus bent u welkom in Pagedal te Stadskanaal. 
 
Thema: ” IDENTITY ”  
 
Steekwoorden zijn: Loslaten, Vertrouwen, Geloof en Twijfel. 
 
Celebrate is een combinatie van vakantie houden en je geloof 
beleven. Er is een programma voor kinderen, tieners, jongeren en 
volwassenen. Echt feest om dat mee te maken.  
 
U kunt kamperen, in een appartement of  in een huisje. 
U bent vrij om delen van het programma mee te maken, maar kunt 
ook alle inleidingen, vieringen en workshops volgen. 
Voor meer info kijk op de lectuurtafel voor de brochure, bel Marlies 
van der Lelij tel. 0297-567848, de site www.celebratefestival.nl of op 
kijk op https://youtu.be/XD4NYCRwFnU   
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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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Er zijn deze maand weer diverse activiteiten voor de 
kinderen. 
 
Maandag 7 maart: om 20.00 uur gezamenlijke EHC 
ouderavond, in het parochiecentrum van De Kwakel 
 
Donderdag 10 maart: 5e EHC bijeenkomst van 15.30 uur - 
16.45uur 
 
Zaterdag 12 maart: 14.00 uur speurtocht communicantjes 
en familie door de Bijbelse tuin in Hoofddorp 
 
Donderdag 17 maart: 7e bijeenkomst Kinderclub met 
Palmpaasstokken maken 15.30 uur – 16.45 uur 
 
Zondag 20 maart: 9.30 uur gezinsviering / 
Palmpaasviering; 
 
Vrijdag 25 maart: 15.00 uur Kinderkruisweg in de 
kerk, door Elly. 
  
Maandag 28 maart, 2e Paasdag om 10.00 uur gezinsviering 
Woord en Gebedsviering o.l.v. Marino,daarna Paaseieren 
zoeken in de pastorietuin! 
  
Donderdag 31 maart: 6e EHC bijeenkomst 15.30 uur - 
16.45uur 
 

 
 Wij hopen op jullie komst  
 Angela, Marja, Elly en Angela 


