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 Van het parochiebestuur 
 
 
Parochianen,  
 
In de Urbanesklanken van februari hebben wij u al gewezen op de 
notitie van het bisdom “Vervolgnota nieuwe tijden, nieuwe wegen. In 
deze Urbanesklanken willen wij u in het kort op de hoogte brengen 
van de inhoud van deze nota, met name omdat de plannen van het 
bisdom alle parochies, dus ook die van Nes aan de Amstel aangaan.  
 
De toekomst van de parochies 
In 2004 heeft het bisdom een beleidsnota uitgegeven met als titel 
“Nieuwe tijden, Nieuwe wegen”. Doel van het bisdom was parochies 
en dekenaten zowel qua opvatting als qua organisatie voor te 
bereiden op de uitdagingen van een nieuwe tijd. Immers, de wereld 
om ons heen is veranderd en die van de kerk ook. In de uitgaven van 
“Samen Kerk” van oktober en november 2012 heeft de bisschop twee 
artikelen geschreven over hoe hij onze onze opdracht om “samen 
kerk” te zijn ziet in de toekomst. De bisschop heeft zich daarbij laten 
inspireren door de vroege kerk en door de jonge kerken van onze tijd. 
Hij beoogt op deze wijze een spiritueel fundament te leggen voor 
praktisch beleid. Deze artikelen kunt u terugvinden op de website van 
het bisdom: http://www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/index.php?p=samenkerk.  
 
Verdere samenwerking 
In de afgelopen jaren zijn een aantal dekenaten in ons bisdom tot 
samenwerking overgegaan waardoor het aantal dekenaten is 
verminderd. Volgens opgave van het bisdom heeft driekwart van de 
parochies binnen het bisdom Haarlem moeite de jaarlijkse exploitatie 
dekkend te krijgen. Ook ondervinden steeds meer parochies dat het 
moeilijker wordt parochiebestuurders te vinden. Het bisdom heeft 
eerder al aangegeven dat zij bij een onvoltallig bestuur zal ingrijpen 
en parochies zal samenvoegen.  
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In ons cluster met de parochies in Aalsmeer, Badhoevedorp, De 
Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn hebben we 
verleden jaar vastgesteld dat op parochieel niveau voldoende 
bestuurskracht aanwezig is. Ook is de financiele postie van de kerken 
binnen het cluster zodanig dat vrijwel alle parochies nog tenminste 
10 jaar op huidige wijze vooruit kunnen. 
 
Een belangrijk aspect daarnaast is de pastorale bediening. De 
pastores in ons cluster hebben een onderlinge werkverdeling die tot 
nog toe aan alle betrokken parochies voldoende pastorale kan bieden. 
Inmiddels ontvangen echter vrijwel alle pastores in onze regio AOW, 
hetgeen ons zorgen baart voor de toekomst, ondanks dat de inmiddels 
gepenioneerde pastores zich tot op heden blijven inzetten voor onze 
gemeenschap. Duidelijk is dat op een gegeven moment vervanging 
noodzakelijk wordt. Daarnaast neemt het aantal parochianen af, 
hetgeen in de toekomst niet uitsluitend zal leiden tot (nog) minder 
kerkbezoek maar ook tot minder inkomsten voor de individuele 
parochies. 
 
De hiervoor genoemde punten gaan ook binnen ons cluster een rol 
spelen. Daarom zal meer samengewerkt moeten worden in de 
toekomst, niet alleen binnen de clusters maar ook in de regio. 
De parochiebesturen binnen het cluster zijn in februari gestart met 
overleg waaruit een commissie is benoemd die een notitie aan het 
bisdom gaat voorbereiden. 
Dit is in lijn met wat het bisdom van ons verlangt. Het bisdom 
verwacht echter wel dat er voor eind 2013 concrete voorstellen op 
tafel liggen die in lijn zijn met de door het bisdom geschreven 
vervolgnota. Er is dus reden genoeg de handschoen op te pakken. Het 
bisdom stelt voor dat het huidige aantal van 162 parochies zal 
worden teruggebracht tot ongeveer 50 à 55.  
Uitdrukkelijk geeft het bisdom aan, dat dit proces van fusie van 
parochies los staat van het proces te komen tot vermindering van het 
aantal kerkgebouwen.  
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De meeste kerken, die tot nog toe gesloten en afgestoten zijn, waren 
parochiekerken die niet meer levensvatbaar bleken. Kerksluiting is, 
gezien het aantal kerken binnen het bisdom, onvermijdelijk zo stelt 
het bisdom. 
 
Het voortbestaan van een parochie hangt in de toekomst af van de 
vitaliteit van de geloofsgemeenschap, zowel ten aanzien van het 
bestuurlijk niveau als ten aanzien van het het pastorale, diaconale en 
financiële niveau. Een goede financiële basis is nodig om pastores te 
kunnen betalen en het kerkgebouw in stand te houden. De 
betrokkenheid van parochianen, ook op financieel gebied, is dus 
essentieel. 
 
We zullen u via Urbanesklanken op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen binnen het cluster en onze positie daarbinnen. 
 
 
Tot zover dan weer het nieuws van het bestuur.  
Tot de Urbanesklanken van april 2013!!! 
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Zaterdag 2 maart, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties: zondag 3 maart, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Theo van den Bosch 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Henk en overleden familie De Dood 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jo Venes-van Tol 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Pastoor Jan Verspeek 
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Misintenties, zaterdag 9 maart, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 10 maart, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Klaas Zwartendijk 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Dave de Laat – jaarmis 
Joanna van Oostveen 
Uit dankbaarheid bij een 1-jarig huwelijk 
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Misintenties: zaterdag 16 maart, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 17 maart, 10.00 uur 
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Willy en Co de Jong 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Overlden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
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Misintenties, zaterdag 23 maart, 19.00 uur 
Jan Markwat 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 24 maart, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Paul Nieuwendijk 
Toos Wesselingh en overleden familie 
Edwin Houtkamp 
Nelly Schrama 
Familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Joanna van Oostveen 
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Misintenties, Paaswake, zaterdag 30 maart, 21.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Jan Markwat 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, Pasen, zondag 31 maart, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Henk en overleden familie De Dood 
Familie Compier-Blommesteijn 
Nicolaas Nieuwendijk 
Johannes den Blanken en overleden dochters Marita en Bertina 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Sjaak van Tol – jaarmis 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Adrianus Huyskes 
Joanna van Oostveen 
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Activiteitenoverzicht maart 2013 
 
Datum Tijd Wat Wie/waar 
Za. 2 maart  19.00 u DOP-viering Maurice Fontijn 
Zo. 3 maart  10.00 u Woco viering  

3e Zo.40 dgn tijd 
Diaken Mascini 

Za.  9 maart  19.00 u DOP-viering Marino den Haan 
Zo. 10 maart 10.00 u Euch. Viering  

4e Zo.40 dgn tijd 
Mgr. Hendriks 

Zo. 10 maart 11.15 u Speurtocht in de kerk voor alle kinderen 
Do. 14 maart 15.15 u Palmpaasstokken maken op de pastorie 
Za 16  maart 19.00 u DOP-viering Casper Stevens 
Zo. 17 maart 10.00 u Woco viering  

5e Zo.40 dgn tijd 
Past.werker Mw.  A. Blonk 

Wo 20 maart 09.00 u kerkwerk  
Za. 23 maart 19.00 u DOP-viering Casper Stevens 
Zo. 24 maart 10.00 u Eucharistie 

Palmpasen 
Past.Woolderink,  
Elly v.Rooden 

Di 26 maart 19.30 u Symbolen van de Goede Week  
Do.28 maart 19.00 u Eucharistie  

witte donderdag 
Pater Bartels 

Vrij.29 maart 15.00 u Kruisweg gebed Marino den Haan  
Vrij.29 maart 19.00 u Eucharistie - 

goede vrijdag 
Pater Bartels 

Za. 30 maart 21.00 u Paaswake 
Eucharistie 

Pater Bartels 

Zo. 31 maart 10.00 u 1e paasdag 
Eucharistie 

Past.Woolderink, Diaken 
Huijgens, Elly v.Rooden 

Ma. 1 april 10.00 u 2e paasdag 
gezinsviering 

Marino den Haan  
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Muziek Organist Lector Misdienaars 
Samenzang Niek Baas   
St. Cecilia Niek Baas Margaret 

Timmermans 
 

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
Samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Anne, 

Maayke 
o.l.v. Cock en Angela van Schaik  
    
Samenzang Niek Baas   
St. Cecilia 
 

Niek Baas Wies Hogeveen   

    
Samenzang Niek Baas   
St. Cecilia 
 

Niek Baas Wies Hogeveen Frans, Sjaak 

lezing / uitleg door diaken Mascini  
St. Cecilia 
 

Niek Baas Cilia Krak  

    
St. Cecilia 
 

Niek Baas Cilia Krak  

Gelegenheids- 
koor 

Peter Overdijk Marino den 
Haan 

alle misdienaars 

St. Cecilia Leo van Rijt Paul Goossens Cock, Anne, 
Maayke 

Samenzang Peter Overdijk Riecardo den 
Haan 
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Collectes februari   
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 2-3 maart. Afsluiting van de Vastenaktie tijdens de Paaswake 
U kunt de gevulde vastenzakjes in de kist achterin de kerk deponeren. 
 
Vastenaktie 
Op 16 en 17 maart geeft pastor Blonk een presentatie tijdens de vieringen.  
 
De symbolen van de Goede Week 
Op dinsdag 26 maart zal Diaken Mascini  een lezing houden waarin hij uitleg geeft 
over de symbolen, geschiedenis en gebruiken die worden toegepast in de 
voorbereiding op Pasen. Start om 19.30 uur in de vergaderzaal op de pastorie. 
 
Stille omgang jongerenprogramma 
In het hart van de “Mirakelstad” Amsterdam zal op zaterdag 16 maart voor de 
132ste keer de Stille Omgang plaatsvinden, om het eucharistisch wonder te 
herdenken dat op 15 maart 1345 plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 werd 
rondom de plaats waar het mirakel in 1345 plaatsvond al een processie gehouden. 
Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar kwam de Stille Omgang in 1881 
opnieuw tot bloei door de vondst van een geschrift  waarop de route van de 
middeleeuwse processie stond beschreven.  
Tegenwoordig trekt de Stille Omgang ieder jaar weer duizenden bedevaart- 
gangers, waaronder een steeds grotere groep jongeren. Voor hen is er op  
16 maart een speciaal programma, voorafgaand aan het lopen van de Stille 
Omgang. Dit jaar rond het thema “ibelieve“. Het jongerenprogramma wordt 
gehouden in de Basiliek van St. Nicolaas op de Prins Hendrikkade 73. 
De St. Nicolaas Basiliek ligt t.o. het Centraal Station in Amsterdam. De kerk is 
open vanaf 19.15 uur en het programma, dat speciaal gericht is op jonge mensen 
tussen de 14 en 30 jaar, start om  20.00 uur.  Toegangsprijs  €. 7 pp. 

Voor verdere informatie zie de site:   www.stille-omgang.nl/jongeren 
 
Opbrengst collectes weekend   2 +   3 februari  394,40 
 weekend   9 + 10 februari   257,85 
 aswoensdag    14 februari 110,50 
 weekend 16 + 17 februari   264,00 
 weekend 23 + 24 februari   257,65 

 
Wereld JongerenDag Volendam 
Op palmzondag (24 maart 2013) vieren jongeren over de hele wereld de 
WereldJongerenDag. Het bisdom Haarlem-Amsterdam viert deze dag dit jaar in 
Volendam met talrijke workshops met o.a. de ex-gangster John Pridmore uit 
Londen, het Sing en Songwritersguild uit Volendam en presentatrice Marije van de  
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Knaap zullen hun aandeel leveren aan het hoofdprogramma. De dag begint met een 
Eucharistieviering waarbij de hulpbisschop van ons bisdom mgr. Hendriks zal  
voorgaan en de zangertjes van Volendam (waarin vroeger Jan Smit ook zijn 
partijtje meezong) zullen deze viering ondersteunen. 
Voor info zie de folders achter in de kerk en de site:  www.jongkatholiek.nl/wjd 
 
Gedachtenkronkel …… 
over de paus, de opvolging van Benedictus en de naaste toekomst 
Als jongetje maakte ik het in 1958 voor het eerst mee dat óók het leven van een 
paus ( Pius de 12e  ) eindig is. Eigenlijk dacht ik toen als twaalfjarige dat  
dit overlijden tot het einde van de wereld zou leiden. Zijn opvolger Johannes de 
XXIII heeft met het bijeenroepen van het 2e Vaticaans concilie en de uitwerking 
hiervan tot modernisering, mij voor het katholieke geloof doen behouden. Helaas 
heeft Johannes de 23ste en zijn opvolgers Paulus de 6e en paus Johannes Paulus de 
1e niet lang het gezicht van de RK kerk mogen bepalen. Het pontificaat van 
Johannes Paulus 1e was slechts 33 dagen, hij overleed op 66 jarige leeftijd te 
Vaticaanstad op 28 september 1978 en werd opgevolgd door de 58 jarige paus van 
Poolse komaf Johannes Paulus 2e. 
Deze paus heeft -zeker in de eerste 20 jaar van zijn pontificaat- de wereld versteld 
doen staan van zijn inzicht in een steeds sneller veranderende wereld. Hij nam -
vanuit zijn Poolse achtergrond-  niet alleen genuanceerd stelling tegen het 
communisme maar ook tegen het materialisme, kapitalisme,  politieke 
onderdrukking en de doodstraf.  Paus Johannes Paulus 2e was uitgesproken in zijn 
afkeer tot oorlog voeren als oplossing voor problemen en zag het samenbrengen 
van jongeren tijdens de door hem gestichte Wereld Jongeren Dagen als een 
mogelijke oplossing tot opheffing van internationale spanningen. Helaas heeft deze 
paus tijdens de laatste jaren van het pontifi- caat, door gezondheidsproblemen en 
de wijze waarop hij zich hierdoor als Kerkvader presenteerde, zijn leidende invloed 
op het wereldtoneel verloren. 
In tussentijd, behorend tot de jongere ouderen in onze geloofsgemeenschap,  maak 
ik nu het unieke moment tot terugtreding van Paus Benedictus mee. Deze moedige 
stap -van een minder charismatische Europese paus-  geeft mij als katholiek weer 
hoop voor de toekomst.  
Paus Benedictus, door velen in katholiek Nederland vooral omstreden door  zijn 
opvattingen over het gezin en het homohuwelijk in het bijzonder, stelt zijn positie 
als leider van de wereldkerk in de 21e eeuw voor opvolging beschikbaar. 
Laten wij bidden tot Onze Vader in de hemel dat de kardinalen in alle wijsheid 
zullen kiezen voor een: “Relatief jonge, liefst uit Afrika of Latijns Amerika 
afkomstige onorthodox denkende en wijze paus”. Een paus die boven alles de 
liefde tussen mensen centraal stelt, ongeacht hun seksuele geaardheid. Een paus die 
in de nabije toekomst als opvolger van de apostel Petrus zich zal presenteren als de 
Goede Vader van de Katholieke Wereldkerk en het respect zal krijgen dat hij 
verdient.  
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De missiegroep gaat in het weekend van 23 en 24 maart  
wereldwinkel producten verkopen achterin de kerk.  
Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie of thee  
klaar. Een ieder van harte uitgenodigd. 
 

 
 
 
VakantieConferentie CELEBRATE  
van 26 juli t/m 2 augustus op Vakantiepark Pagedal-Stadskanaal 
(Maar u/jij kunt ook een dag of een paar dagen komen) 
 
Thema: ”INSPIRED in spirit”  
 
Gewoon eens de sfeer proeven van dit festival. Combinatie van vakantie 
houden en je geloof vieren. Jong en oud samen. Echt feest om dat mee te 
maken. Kom op een dag waarbij de spreker van die dag u het meeste 
aanspreekt. Kunt u het een beetje meemaken en wie weet dat u zo 
enthousiast wordt dat u terugkomt. Kijk in de brochure wanneer wie komt 
en maak het eens mee! Verder is het park een echt vakantiepark compleet 
met zwembad en sportcentrum. 
Er is een programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. 
U kunt natuurlijk ook een hele week komen, kamperend of in een huisje. 
U bent vrij om delen van het programma mee te maken, maar kunt ook alle 
inleidingen, vieringen en workshops volgen. Enkele van de hoofdsprekers 
zijn Chris Padgett, Peter Herbeck en Noel Chirop. Voor meer info kijk op 
de lectuurtafel voor de brochure, bel Marlies van der Lelij tel. 567848, of 
via de site www.celebratefestival.nl. 
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Van de Vrienden van de Urbanuskerk: 
 
Onderstaande brief is op 7 februari 2013 gevonden in het Haags 
Gemeente Archief en handelt over de totstandkoming van de 
tegeltableaus in de doopkapel. 
Kennelijk is er meerdere keren overleg geweest over het beoogde 
resultaat dat de heer Cuypers voor ogen stond. 
 
De tekst van de brief luidt: 
 

Amsterdam, 6 december 1898 
De Haagsche Plateelbakkerij “Rozenburg” 
’s Gravenhage 
Z. Binnensingel 216 
 
Mijne Heeren, 
Het tegelwerk, wat, zooals U schrijft, thans gereed is, is bestemd 
voor den Zeer Erw. Heer M.S.R. Droog pastoor te Nes a/s Amstel. 
Voor dat U het echter expediteert wenschte ik het gaarne te zien, 
mijn plan is derhalve U binnen veertien dagen te komen 
bezoeken; gelieve de tegels dus zoolang nog onder U te houden. 
Hoogachtend, 
U.D.W. 
Joseph Th. J. Cuypers       

 
Op de brief volgde de bovenstaande briefkaart met de volgende tekst. 
 

Ik heb de tegels voor Nes a/d Amstel, allen laten uitleggen en 
erken gaarne, dat deze mij nu, in ’t algemeen, goed voldoen. 
Gelieve de teekening spoedig aan mijn adres terug te zenden. 
Amsterdam, 28 december 98 
v. Jos Th.J. Cuypers, arch. civ. Ing. 

(niet door Jos Cuypers ondertekend; ondertekening onleesbaar)  
 
In 1899 zijn de drie tegeltableaus door de Haagsche Plateelbakkerij 
“Rozenburg” in de kerk geplaatst. Helaas zijn verscheidene tegels uit het 
tableau gevallen. Een restauratie behoort zeker tot de wensen. 
 
Joop Quint, secretaris Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel 
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Stille Omgang - 16 maart 2013  
 
 
Traditiegetrouw gaan wij weer ter bedevaart naar Amsterdam. Samen met 
8000 anderen maken wij dezelfde tocht die in 1345 gelopen werd om de 
onverbrande H.Hostie terug te brengen naar de Oude Sint Nicolaaskerk.  
Wij gaan dit keer vroeger dan anders, dus de mensen die vinden dat het 
altijd zo laat wordt, hebben nu geen excuus. Dus loop mee ! 
 
Iedereen mag mee, katholiek of niet. Wel wordt verwacht dat u de tocht 
zwijgend en biddend volbrengt. Het is een stille omgang. Neem uw 
rozenkrans mee en gebruik die. 
 
21.10  Verzamelen voor de kerk 
21.15 We rijden dan naar parkeerplaats Spinnerij vlakbij de metrohalte. 
 Degenen die geen vervoer hebben, 
 stappen bij anderen in de auto. 
21.30  Vertrek bus 170 halte Poortwachter  
21.59 Aankomst Leidseplein 
22.15  H.Mis in de Krijtberg 
23.30  Stille Omgang 
00.20  Koffie enz. 
00.52  Bus N70 of N71 vertrek ieder 
 kwartier Stadhouderskade / Leidse 
 bosje 
 
 
Zorg dat u een OV-chipkaart bij u hebt. 
 
Meer informatie op www.stille-omgang.nl 
 
Kijk ook eens naar de prachtige ramen en het beeldhouwwerk van deze 
jezuietenkerk op http://www.krijtberg.nl/  onder interieur. 
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Nesser Dames Vereniging 
 
 

maandag 25 maart 
 
 

Paascreatie 
 

 
We gaan fröbelen met bloemen en takken!  
Want het wordt Pasen en dan gaan de bloemetjes buiten!! 
Iedereen kan meedoen en lukt het niet, is er wel iemand die helpt. 
Maar u bent vast heel handig………!!! 
 
 

 
 

Kosten nog niet bekend. 
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URBANESKLANKEN vanuit de 
 

STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK 
 

NES  AAN DE AMSTEL 
 

 
Gelukkig is Agnes Blokker, die de Urbanesklanken maand in maand 
uit opmaakt en samenstelt, weer redelijk hersteld van haar 
polsblessure. Reden waardoor wij het  “wel“ en “wee “ vanuit onze 
Stichting nu weer via haar aan u kwijt kunnen. 
 
Laten wij eens met “wee“ zaken beginnen: 
   

Teneinde de door ons georganiseerde concerten ook in de 
toekomst financieel mogelijk te blijven houden, deden wij in 
het novembernummer van de Urbanesklanken een oproep om 
sponsors voor de concerten, of ons namen door te geven van 
door ons te benaderen mogelijke sponsors. Tot op heden is de 
reactie nul komma nul !  
 
In het Kerstnummer van de Urbanesklanken stond een artikel 
om het Kerkbestuur terzijde te staan door het aanmelden van 
Vrienden en Hartsvrienden voor onze Stichting. In elk 
exemplaar van die Urbanesklanken was daartoe een folder en 
aanmeldingsformulier bijgesloten. Tevens werd na afloop van 
de ruim bezochte Kerstavondviering, elke kerkganger de 
wervingsfolder en een aanmeldingsformulier uitgereikt. 
Bovendien werd nog onder  “mededelingen”  vanaf de kansel 
door Marino een warm pleidooi gehouden om het Kerkbestuur 
te helpen door Vriend of Hartsvriend van onze Stichting te 
worden. Ook hier weer is tot op heden het resultaat van deze 
acties teleurstellend laag te noemen.   
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Je vraagt je nu toch wel een paar dingen af : 
 

1)  Doen wij het als welwillende vrijwilligers in de Stichting wel 
goed ? 

2)  Is een en ander nu echt alleen toe te schrijven aan het 
inmiddels in Nederland heersende “kommer en kwel“-
klimaat?  

3)  Wat is toch de reden dat van het aantal gelukkig nu toch meer 
dan 100 Vrienden/Hartsvrienden van onze Stichting, relatief 
en in absoluut aantal er maar weinig parochianen en Nessers 
bij zijn ? 

4)  Wordt de doelstelling om onze Urbanuskerk als 
Rijksmonument duurzaam in stand te houden en daarvoor 
bijdragen te leveren in welke vorm ook, in onze gemeenschap 
wel echt onderschreven ?  
 
Vragen om over na te denken en om op te reageren.  

 
 
Maar gelukkig is er vanuit de Stichting ook wat “wel“ te melden: 
  
-   Kortgeleden heeft onze stichting voor het eerst in haar bestaan een 
openbaar jaarverslag over 2011 uitgebracht. U vindt die op onze 
website onder “organisatie “. Een exemplaar op papier is 
opvraagbaar bij de voorzitter van de Stichting.  
Het lezenswaardige verslag geeft inzicht in de geschiedenis van de 
Stichting, de doorstart in 2010 en de stand van zaken per eind 2011, 
plus beleid en taken voor de komende jaren. 
Wij hopen binnen enkele maanden ook het jaarverslag over 2012 te 
kunnen publiceren. 
 
-  Voor dit jaar hebben wij weer een zestal concerten 
geprogrammeerd , waarvan wij het eerste in maart met trots 
aankondigen:  
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Het Apollo Ensemble. 
 
Het betreft hier internationale 
top-musici, die in diverse 
bezettingen met elkaar op 
authentieke instrumenten 
spelen. Zij spelen op 
toonaangevende internationale 
podia en festivals en maken 
concertreizen over de hele 
wereld. Een viertal leden van 
het ensemble treden bij ons op 
en bespelen de viool, de 
traverso, de viola da gamba en 
het klavecimbel. Wij willen 
wel verklappen dat normaliter 
dit optreden voor ons  
onbetaalbaar   is, echter onze 

Joop Quint heeft dit, gezien zijn persoonlijke contacten, toch maar 
voor elkaar gekregen. Wij verwelkomen u graag bij dit unieke barok 
concert op:  
 
Zondag 17 maart a.s., aanvang 14.15 uur .  
Entree: volwassenen  €.10,-pp. (kinderen gratis). 
 
Kortom, de leden van het Stichting bestuur geven de moed niet op, in 
tegendeel, wij gaan door, het Kerkbestuur te steunen met hulp van 
onze geworven en nog te werven Vrienden/ Hartsvrienden en met het 
organiseren van activiteiten, teneinde onze monumentale kerk in de 
toekomst voor Nes in stand te houden. 
 
Namens het bestuur, 
Ferry Verbraak , voorzitter. 
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E. Timmermans        tel.:         0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport 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. 
 
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 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
of via de website www.vriendenurbanuskerknes.nl 
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Uitnodiging voor alle kinderen van de 

Parochie van 4-12 jaar. 
 
Wij hebben voor jullie alle komende activiteiten 
even op een rijtje gezet zodat je het niet kan 
vergeten, want dat zou jammer zijn. 
 
•    zondag 10 maart 11.15 uur speurtocht door 

de kerk samen met Cock en Angela van 
Schaik.  

•    donderdag 14 maart 15.15 uur 
Palmpasenstokken versieren op de pastorie. 

•    zondag 24 maart 10.00 uur gezinsviering Palmpasen. 
•    vrijdag 29 maart 15.00 uur Kinderkruisweg. 
•    zondag 1 april 10.00 uur (geen grap) gezinsviering 2e Paasdag. 

 
Na de viering gaan we met de kinderen paaseieren zoeken rond de 
kerk en in het bos die de Paashaas daar heeft verstopt. Als de 
kinderen de paaseieren hebben gevonden gaan we gezellig wat 
drinken met wat lekkers erbij in de grote zaal van de pastorie, zodat 
we nog even met elkaar kunnen bijpraten. We gaan er van uit dat we 
weer veel kinderen met hun familie mogen begroeten. 
 
Namens de werkgroep, 
Marja den Haan 
 
 
 
 
 
 


