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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 Darek Karwowsky
Catechiste E.v.Rooden
Pastoraal werker J.Hoekstra

0297-727098
tel. 0252-517592

Parochieteam
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,
Kent u dat lied ‘Afscheid nemen bestaat niet”, geschreven door
Marco Borsato? Mooi gezongen waarbij vooral de tekst bewogen
en doordringend is. Onderstaand het eerste couplet:
Afscheid nemen bestaat niet
Ik ga wel weg maar verlaat je niet
Lief, je moet me geloven
Al doet het pijn…
Als wij samenkomen om afscheid te nemen bij een overlijden, is
het dan alleen om een vaarwel te zeggen? Nee natuurlijk niet,
het is veel waardevoller dan alleen dat! Het is vooral ook om de
nabestaanden tot troost en steun te zijn. Dichtbij elkaar te staan
om met elkaar
het verdriet en
pijn te delen dat
er is. Gedeelde
smart
maakt
halve smart. En
daar
bovenop
terug te kijken
op het leven
waarbij
oude
herinneringen
boven
komen
drijven. Met een
lach en een
traan samen de
anekdotes
ophalen die men
nog steeds op
het
netvlies
heeft staan. Je
gaat wel weg
maar je verlaat
ons niet. Zo
moet het zijn: je
bent pas echt
weg als er niet
meer over je
wordt
gesproken. Als
je
uit
de
herinnering bent
van
de
personen
die
achterblijven.
En als de dag komt, dat u zelf weg gaat… Hoe kijkt u daar tegen
aan? Een nogal confronterende vraag misschien waar u liever
nog niet aan herinnerd wilt worden, maar het is wel een valide
vraag. En minstens zo belangrijk natuurlijk is de vraag: Hoe wilt u
later zelf herinnerd worden? Wat laat u achter, wat wordt de
erfenis van úw leven? Een waardevolle, mooie en persoonlijke
herinnering bij hen die achterblijven is wat we allen koesteren. En
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soms blijkt men nog een stap verder te zijn gegaan en iets
blijvends, iets tastbaars te hebben willen achterlaten door iets
van zichzelf te schenken, een cadeau aan een goede
bestemming. Via een donorcodicil of een ruimhartige, financiële
donatie aan een goed doel. Hoe prachtig is dat: voortleven in iets
tastbaars.
Ook bij ons binnen de St.Urbanus-parochie was dit een traditie

waarbij na overlijden toentertijd regelmatig gul werd (en nu af en
toe nog wordt) geschonken, zo blijkt uit het oude kerkarchief. En
waar we met z’n allen zeer dankbaar voor waren en nog steeds
zijn. O.a. dankzij deze vrijgevigheid werd kostbaar onderhoud
aan onze Rijksmonumenten mogelijk en kunnen we nu nog
steeds genieten van deze pracht, ons Godshuis. Mooi he …! Je
gaat misschien wel weg, maar je verlaat ons niet, zo blijkt steeds
in woord, in gedachte en in het doen.
Ook dit jaar komen we op 02 november samen om met
Allerzielen onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar te
gedenken en samen stil te staan bij die mooie herinneringen en
deze opnieuw naar voren laten komen. Met een lach en
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met een traan. We hopen dat u ook in de gelegenheid bent om
daarbij aanwezig te zijn om zo als gemeenschap elkaar tot steun
te zijn in deze bijzondere viering van samenzijn. Het zal zeer
worden gewaardeerd.
Al doet het pijn als je weg bent… Maar echt afscheid nemen
bestaat niet, dat is wat we geloven!
Graag tot de Urbanesklanken van december,
Met Hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Misintenties, woensdag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur
Martien den Blanken
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Marcel van Amsterdam
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Overledenen van de familie Schrama-Kooijman
Martin Groen
Cornelis Wesselingh – jaarmis
Overleden familie van Cornelis Wesselingh
Cees Stolwijk
Pater Kees Veltman
Overledenen van de familie Kortekaas-Vos

Misintenties, zaterdag 5 november, 19.00 uur
Herman Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 6 november, 09.30 uur
Martien den Blanken
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Dorus Schrama
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Nico de Jong
Lien Bouwman-Leurs
Piet van Rijn
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Helena Harte-Korrel
Joanna van Oostveen
Adrianus Huyskes
Joop en Corrie van Vliet-Post
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Misintenties, zaterdag 12 november, 19.00 uur
Joop van Dam
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 13 november, 09.30 uur
Martien den Blanken
Theo Zeinstra
Willy van der Veen
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Maria Brozius-van den Berg
Kors van Rijn
Pieter Schrama
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom
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Misintenties, zaterdag 19 november, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 20 november, 09.30 uur
Martien den Blanken
Niek Baas en overleden zoon Gerard
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Dave de Laat
Klaas Zwartendijk
Joanna van Oostveen
Sjaak van Tol
Edwin Houtkamp
Overleden familie Mesman-van der Laan
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Misintenties, zaterdag 26 november, 19.00 uur
Kees Fontijn
Pater Kees Veltman

Misintenties, zondag 27 november, 09.30 uur
Martien den Blanken
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Helena Harte-Korrel
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom
Hein Röling en overleden familie
Dat we allen goed werk mogen hebben
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Activiteiten in het cluster
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel
Nieuw spaardoel: Mariakapel

Ons nieuwe spaardoel betreft het bijeenbrengen van geld voor het
onderhoud aan de prachtige glas-in-loodramen van de mariakapel. Volgens
het parochieteam is dit een urgente klus waarbij de ramen, de muurketting-ankers en het metselwerk moeten worden aangepakt. De ramen,
met afbeeldingen uit het Oude en Nieuwe Testament, zijn in 1894 voor 540
gulden gemaakt door atelier Dobbelaere te Brugge en geschonken door
parochianen.
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00
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Activiteitenoverzicht november 2016
datum:

tijd:

soort viering:

voorganger:

di. 1 nov.

19:00 u

EucharistieViering in de
Burght ivm Allerheiligen

-

wo. 2 nov.

19:00 u

Woord- en CommunieViering Allerzielen

Elly van Rooden

wo. 2 nov.

19:30 u

repetitie Gelegenheidskoor

za. 5 nov.

19:00 u

Woord- en GebedsViering

zo. 6 nov.

09:30 u

Eucharistie Viering

wo. 9 nov.

19:30 u

repetitie Gelegenheidskoor

za. 12 nov.

19:00 ur

Woord- en GebedsViering

zo. 13 nov.

09:30 u

Eucharistie Viering

wo.16 nov.

19:30 u

repetitie Gelegenheidskoor

za. 19 nov.

19:00 u

Woord- en GebedsViering

zo. 20 nov.

09:30 u

Eucharistie Viering

wo. 23 nov.

09.00 u

kerkwerk

wo. 23 nov.

19:30 u

repetitie Gelegenheidskoor

za. 26 nov.

19:00 u

Woord- en GebedsViering

zo. 27 nov.

09:30 u

Eucharistie Viering /
Gezinsviering

wo. 30 nov.

19:30 u

repetitie Gelegenheidskoor

Paul Goossens

Elly van Rooden

Maurice Fontijn

Marino den
Haan
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zang:

begeleiding:

lector:

misdienaars:

-

-

-

-

St. Cecilia

Peter Overdijk

Maurice Fontijn

-

Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

St. Cecilia

Peter Overdijk

Cilia Krak

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Samenzang

Ria van Wijk

Jos den Haan

Samenzang

Ria van Wijk

Casper Stevens

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

koster:

Huub

John
Cock, Jeroen

John/Ab
John

Ab, Cock

Huub

John
Casper
Stevens

Huub

John
Kinderen

Anne, Maayke

John
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel
Kerst aan de Amstel
Vanwege het succes van
Kerst aan de Amstel 2015
organiseren we dit jaar voor
de tweede maal dit
evenement.
Reserveer dit weekend
alvast in uw agenda!
Op onze website is de meest
actuele informatie te vinden
en bij de volgende
Urbanesklanken treft u de
flyer aan.

Zaterdag 17 december
Op zaterdagmiddag organiseren we een kerstfair in de zelfde stijl als vorig
jaar, namelijk Anton Pieck. De meeste standhouders van vorig jaar zullen
nu ook acte de présence geven, aangevuld met nieuwe. Natuurlijk is er
weer een lopend koor, een knapperend vuur, koek en zopie en leuke dingen
in kerstsfeer om te maken en te doen. U komt toch ook in stijl verkleed?
Zondag 18 december
Harmonieorkest St. Aemiliaan uit Kerkrade zal ons zondagmiddag opnieuw
met een bezoek vereren. Ruim 60 muzikanten brengen een nieuw
kerstconcert ten gehore en ‘onze’ Peter Overdijk zal op muziek van het
orkest zingen. Dit concert brengt u absoluut in kerststemming!

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00
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2 NOVEMBER

-

ALLERZIELEN

Alles verwaait met de wind van de tijd.
Maar wat de liefde heeft gezaaid
krijgt zijn plaats in de schuur van eeuwigheid.
De herfst is een tijd van gedenken. Vanouds vieren we op 2 november
Allerzielen. We gedenken alle overledenen in de Allerzielenviering om
19.00 uur in onze kerk, met name hen, die ons sinds vorig jaar
ontvielen. En we branden kaarsen bij hun laatste rustplaats. We zetten
een licht op het graf of bij een foto en geven daarmee vorm aan onze
hoop, dat het duister van de dood niet het laatste woord heeft.
We plaatsen bloemen op het graf als teken van de lente, lente in de
herfst. En door te bidden voor onze lieve overledenen, verwoorden
we onze verbondenheid met hen in God.
Weet u welkom in onze kerk en op ons kerkhof, die op deze avond
speciaal verlicht zal zijn.
Moge onze kerk en het kerkhof, plaatsen van troost zijn.
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ROUWGROEP
Verlies maakt deel uit van ons leven.
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van vader,
moeder, partner of soms ook een (klein)kind. En wie met zo’n
groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee
verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies,
een land waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.
Van januari tot en met mei 2017 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn –
De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met zulk
verlies te maken hebben gehad. Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen thema.
Centraal zal het uitwisselen van ervaringen staan. Of u gelovig bent of lid van
een kerk maakt hierbij niet uit. Iedereen is welkom, ook als u van buiten
Uithoorn komt. Het gaat in de bijeenkomsten vooral om de onderlinge steun
die lotgenoten elkaar kunnen geven.
De bijeenkomsten staan onder leiding van Trudy Joosse, kerkelijk werker van
de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de
Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de
Amstel en Aalsmeer. Als pastores hebben wij gezien dat mensen met een
pijnlijk verlies, niet gemakkelijk andere mensen opzoeken. Wanneer ze echter
anderen ontmoeten die hetzelfde meegemaakt hebben, kan dat een gevoel
geven van herkenning: ‘Die weet ook wat het is, te moeten leven met een
lege plaats’.
Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatie middag om te
zien of het u zou kunnen helpen op:
Dinsdag 13 december 2016 om 14.00 uur in de Burght, Potgieterplein 4 te
Uithoorn.
Voor vragen en meer informatie:
Trudy Joosse 0297 – 56 45 19
t.joosseridder@gmail.com
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92
pmmvanrooden@hetnet.nl
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Collectes november
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in
het weekend van 5 en 6 november.
Van de collecte in het weekend van 19 en 20 november is 15%
bestemd voor het Jongerenwerk in de Katholieke kerk.
Opbrengst collectes.
weekend
weekend
weekend
weekend
weekend

24 + 25 september
1 + 2 oktober
8 + 9 oktober
15 + 16 oktober
22 + 23 oktober

292,35
410,65
357,35
321,55
352,55 Wereldmissiedag

Adventsactie 2016: solidariteit doorgeven !
Onze economie doet denken aan een nieuwe ‘godsdienst’, compleet
met de ‘offers’ die wij vandaag moeten brengen zodat het morgen beter
gaat. Solidariteit met mensen die het minder hebben, is ver te zoeken,
zeker als ze ver weg wonen. Adventsactie vraagt aandacht voor hen, in
het bijzonder voor moeders & kinderen.
We betalen onze belasting zodat onze kinderen naar school kunnen
gaan We betalen onze ziektekostenpremie; niet alleen zodat andere
mensen naar de dokter kunnen, maar ook in de verwachting dat wij
medische zorg krijgen als we dat nodig hebben. We geven af en toe
een bijdrage aan de voedselbank of als er een grote ramp gebeurd is.
Niks mis mee! Maar solidariteit met arme mensen vraagt meer.
Ondersteuning van kwetsbare vrouwen en kinderen in Burkina Faso
De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale
congregatie, opgericht in 1835 in Anger (Frankrijk). De congregatie is
actief in 72 landen. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina
Faso, een van de armste landen ter wereld. Op verzoek van de lokale
bisschop zullen de zusters aandacht geven aan de situatie van
vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan
infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg etc..)
maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze
slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

17

De zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en
vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen of meisjes
die in aanraking kwamen met justitie zijn welkom. Verder staan een
kleuter-opvang en kleuterschool op de planning. Er zouden, over een
periode van drie jaar, in totaal 195 kleuters opgevangen worden. Ten
slotte willen de zusters ook opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en
vrouwen per jaar. De opleidingen variëren van catering, koken,
banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden. De
Adventsactie wil de zusters graag helpen met dit project waarvoor
€ 46.000 nodig is. Maar heeft daar natuurlijk uw hulp bij nodig.
De opbrengst van de Adventsactie in onze Nesser Urbanusparochie
stellen wij hiervoor dan ook graag beschikbaar.
U kunt bijdragen via de collecte in de kerk of via de brief met acceptgiro
die een aantal van u thuis in de post hebben ontvangen.
Het bankrekening nummer van de Adventsactie is:

NL89 INGB 0653 1000 00
Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl
Actie kerkbalans 2016
We hebben nog twee maan(d)-’tjes te gaan en helaas is er tot op dit
moment pas € 15.705,15 ontvangen. Het streefbedrag in 2016
bedraagt, net als vorig jaar, € 22.500. We hebben dus nog € 6.795
nodig om dit bedrag te halen. Het parochieteam hoopt, dat u allen
gezamenlijk in staat zult zijn om dit gat aan de inkomstenkant van onze
Urbanusparochie te dichten. Velen onder u hebben dit jaar hun
steentje al bijgedragen. Maar helaas is het even aan de aandacht van
een aantal anderen ontschoten.
Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2016 al heeft
voldaan ? Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van
plan zijn om hun bijdrage te voldoen:
‘’ Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten ’’.
Namens het parochieteam,

Joop Sibum
Penningmeester
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Eerste H. Communie project
Sint Urbanus parochie

“BLIJF DIT DOEN”

Zit je in groep 4 van de basisschool en wil je
meer weten over het katholieke geloof en ben je
nieuwsgierig naar de verhalen uit de bijbel?
Doe dan mee aan het Eerste H. Communie project.
Voor aanmelding en informatie kun je contact
opnemen met:
Elly van Rooden: pmmvanrooden@hetnet.nl
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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.

Een barmhartige paus
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=38

Clemens was de derde
opvolger van Petrus.
Hij was paus rond het
jaar 100. Vele mensen
kon hij met zijn mooie
preken bekeren tot het
christendom. Maar
toen hij de vrouw van
de burgemeester bekeerde was voor de politie de maat vol. Ze
kwamen hem arresteren. Toen de agenten echter zijn huis
binnendrongen werden ze meteen met blindheid geslagen. En met hun
blinde ogen grepen ze een pilaar in plaats van Clemens. Toen Clemens
de mannen zo zag sjouwen aan een klomp steen, genas hij vol
medelijden de agenten. Dat werd hem natuurlijk wel fataal. Hij werd
opgepakt en hij werd verbannen naar de Krim. Daar moest hij in de
mijnen werken.
Clemens kon het preken niet laten. Hij bekeerde en doopte vele
medegevangenen. En ook hier liep het niet goed voor Clemens af. Hij
werd opnieuw veroordeeld. Met een anker om zijn hals werd hij in zee
gegooid.
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Inmiddels was hij bekend en geliefd geworden bij heel de bevolking
van de Krim. Alle mensen kwamen naar het strand toe om te bidden.
Toen het echter eb werd, zagen de mensen een zandbank ontstaan. En
op dat zandeilandje stond een huisje, een kapelletje gebouwd door
engelen. Voor de kapel zat op een stoel Clemens.
Van heinde en ver kwamen de mensen kijken en bidden. Zo gebeurde
het op een dag dat een jongetje zoek was geraakt. Het was de zee
ingelopen. Toen het laag tij werd en het
kapelletje zichtbaar werd, zagen de mensen
aan de voeten van Clemens een jongetje in
het zand spelen. Clemens had het jongetje
gered.
Deze prachtige verhalen vinden we terug op
fresco’s in de kerk van Clemens.
Waar eens het huis van Clemens was zijn er
twee kerken op elkaar gebouwd boven het
oorspronkelijke huis. De middelste kerk werd
rond het jaar 1080 verwoest door de
Noormannen. En boven deze verwoeste kerk
werd een nieuwe kerk gebouwd. Honderdvijftig jaar geleden werd de
verwoeste kerk weer ontdekt en gerestaureerd. In deze kerk zien we
de prachtigste fresco’s met de verhalen van Clemens.
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 bij de VNB
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Op maandag 28 november vieren de Nesser

Dames hun

Sinterklaasavond.
Of Sint en Piet dit jaar weer zullen komen?? We weten het niet. Wel
hebben we vernomen dat als de dames samen veel gaan zingen, de
kans op hoog bezoek groter is: Sint houdt namelijk erg veel van
muziek. Dus dames: smeer de keel en kom uit volle borst zingen!
Graag van tevoren opgeven via het strookje uit het programmaboekje.
Aanvang: 20 uur.

Verkeersregelaars gevraagd
Op zaterdag 8 oktober waren in de kerk van De Goede Herder in
Amsterdam 50 leiders van de Stille Omgang bij elkaar. Tijden de drie uur
durende vergadering hoorden we wat er allemaal komt kijken om 100
autobussen uit het hele land 5000 mensen naar het Spui te brengen en de
bussen van een parkeerplaats te voorzien.
Wij vernamen dat voortaan de politie vrijwel geen assistentie verleent.
Dat betekent dat de organisatie zelf moet zorgen dat de 5000
bedevaartgangers zonder problemen drukke straten kunnen oversteken.
Daarom een oproep aan u. Hebt u kinderen of familie die niet zo kerks
meer zijn, maar toch graag zinvol bezig zijn? Vraag hen of zij willen
assisteren. Op zaterdagavond 18 maart krijgen zij om 9 uur een
reflecterend vest van de politie en instructie hoe te handelen. Dat is best
spannend allemaal. Praat eens met uw kinderen of familie hierover. Zij
kunnen zich aanmelden bij Ruud Goedknegt. Tel 582 482.
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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

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

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 vervoer 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. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.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. Urbanus
NL41 INGB 0000 5783 72
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Er staat weer een gezinsviering gepland
zondag 27 november
Het thema is:

Op weg naar kerst
De viering begint om 9.30 uur
en natuurlijk staat na de dienst limonade en
de koffie weer klaar in de pastorie.
We hopen jullie de 27ste te zien
Marja, Alie, Elly en Angela
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