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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.
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secretariaatpastorie@telfort.nl
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www.urbanusparochienes.nl

Diensten
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Kapelaan Darek Karwowski
Catechiste E.v.Rooden
Diaken J.Hoekstra

tel.: 0297-564638
tel.: 0297-564638
tel.: 0252-517592
tel.: 06-41225063

Parochieteam
Pastoor M. Cavagnaro

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

vice-voorzitter
tel.: 06-41071532
Email: john.fontijn69@gmail.com

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 Amstel

penningmeester
tel.: 0297-582524
Email: jhmsibum@hotmail.com

H. Pronk
Veldweg 8b
3646 AP Waverveen

teamlid
tel.: 0297-582314
Email: h.pronk@kpnmail.nl

C. Groen-van den Helder
Kamerlingh Onnesweg 76
1181 WB Amstelveen

teamlid
tel.: 06-30720749
Email: cockievandenhelder@ziggo.nl
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Beste medeparochianen,
ngeveer een maand geleden was het weer zover: onze
Rijksmonumenten werden onderworpen aan hun jaarlijkse
inspectiebeurt. Een soort van medische keuring, zullen we maar
zeggen. Een tweetal inspecteurs verzorgen dan een kruipsluiptocht door de beide gebouwen, waarbij elke hoek en gaatje
grondig worden bekeken en gekeurd op staat van onderhoud,
of er gebreken zijn of de
mogelijke constatering van
aanwezigheid
van
ongedierte of andere ellende
welke aandacht behoeft. Na
het onderzoek volgt de
diagnose en conclusie met
een eventueel plan van
aanpak als dit nodig is.
Mocht de conclusie in de
categorie “slecht”, of “matig”
vallen, wordt er een tijdspad
aan
vast
gekoppeld
waarbinnen
de
tekortkomingen
opgelost
dienen te worden. Waarmee
de patiënt op dat onderdeel
bij de volgende inspectie, uiteraard na uitvoering van de
herstelwerkzaamheden, weer als “redelijk” of “goed” beoordeeld
kan worden. Bepaald geen sinecure! Ook ons bisdom HaarlemAmsterdam hecht grote waarde aan deze rapportages,
aangezien zij hieraan de noodzakelijkheid van onderhoud
ontlenen wanneer wij als parochieteam (via het kerkbestuur)
hiervoor een aanvraag doen om vervolgens de benodigde
Bisschoppelijke Machtiging (BM) af te kunnen geven. Immers,
willen wij onderhoud plegen, moeten wij een BM aanvragen én
verkrijgen. Nu bent u natuurlijk hoogst benieuwd wat dan de
uitslagen waren van de onderzoeken aan pastorie en kerk, onze
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Rijksmonumenten. Heel kort door de bocht: Pastorie “slecht”,
kerk “redelijk” tot “goed” mét een aantal aandachtspunten. Over
de pastorie is vaker in dit voorwoord geschreven: daar is de
noodzaak voor handelen groot, veroorzaakt door een slechte
fundering en groot achterstallig onderhoud; er is ook al een plan
met oplossing voorhanden. Het kerkgebouw heeft onze
prioriteit, om begrijpelijke redenen, en daar gaan dan ook alle
(financiële) aandacht naar
toe. Zo bleek uit een eerder
inspectierapport dat
koorzolder en de glas
in lood ramen van de
Mariakapel in zeer
slechte
staat
waren,
waarna
middels
fondsenwerving
binnen de parochie
en riante bijstand
van de stichting
‘Vrienden van de
Urbanuskerk’
en
subsidie
van
de
overheid, na
het
uiteindelijk ontvangen van de BM, het
noodzakelijk
onderhoud
kon
plaatsvinden. “Slecht” werd weer “goed”
in het laatste rapport, mooi hè!
Zoals al aangegeven, er waren ook de
nodige aandachtspunten. Één daarvan
betrof de glas in loodramen van het
priesterkoor, inclusief de bovenliggende
7 sacramentsramen: deze zijn door
verval niet meer wind en waterdicht,
ofwel “slecht” bevonden. Nu kennen we
onze gebouwen goed en kwam dit zeker
niet als een verrassing. Zoals u weet zijn
we daarom al ruim twee jaar geleden
begonnen met het werven van fondsen,
evenals de stichting ‘Vrienden’, om het
hoognodige onderhoud hier uit te kunnen voeren. Gezien het
aantal ramen best een opgave! Er moet nog een heel traject
afgelegd gaan worden: het opvragen van offertes, de aanvraag
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bij ons kerkbestuur en de uiteindelijke aanvraag v oor het
verkrijgen van de BM bij het bisdom. Gezien de
noodzakelijkheid welke blijkt uit het Monumentenwacht
Inspectierapport en de goed te maken vergelijking van de
soortgelijke situatie toen bij de ramen van de Mariakapel,
rekenen we op een spoedige goedkeuring. Ook het gegeven,
zoals beschreven in de Erfgoedwet, dat de overheid bepaalt dat
eigenaren van Monumenten verplicht zijn onderhoud te plegen
aan hun gebouwen, speelt uiteraard mee!
Wat voor het bisdom daarbij eveneens een grote rol zal spelen
(naast het toekennen van deze BM) voor de toekomst van onze
parochies, is het zogenaamde ‘gebouwenplan’ van de regio.
Daarin moeten antwoorden terugkomen op vragen als: Wat
willen wij als parochie met onze gebouwen? Hoe zien wij de
toekomst? Wij zijn nu vitaal en hoe gaan we ervoor zorgen dit
ook naar de toekomst te blijven? Ons kerkbestuur is nu
drukdoende dit gebouwenplan op te stellen. Zorgvuldigheid
speelt hierin een zeer grote rol, dat moge duidelijk zijn. Het
streven is deze eind van dit jaar gereed te hebben. Daarbij zal
ook gekeken worden naar de rol van het gebouw in de
samenleving. Want, zoals in het voorwoord van vorige maand
uitvoerig is beschreven: de samenleving hecht grote waarde
aan
waar
het
kerkgebouw voor staat
op
zowel
maatschappelijke als
sociale
gronden.
Religie en samenleving
komen hier, net als in
de
vorige
eeuwen
gebruikelijk
was,
samen onder 1 dak. Als
gebouw is de kerk een
uitdrukking van onze
cultuur. Als centraal
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ankerpunt in stad of dorp getuigt
de kerk van een visie op onze
samenleving welke die van de
eigen
geloofsgemeenschap
overstijgt: zij is open voor iedereen
die de behoefte voelt om even op
adem te komen in de hectiek van
ons bestaan. Het is een van de
laatste plaatsen in de samenleving
waar even niks meer hoeft en je
gewoon kunt zijn. Diegenen die
sluiting
van
kerkgebouwen
voorstaan lijken een zeer specifieke geloofsopvatting te hebben
en vaak te lijden aan een gebrek aan historisch besef. Als
liturgie gereduceerd wordt tot de zondagse eucharistieviering,
gaat men voorbij aan de liturgische rijkdom die er naast de
eredienst bestaat. Een kerkgebouw is meer dan een plaats waar
men slechts zondags ter communie gaat. De enorme
populariteit van kerkgebouwen geeft aan dat het kerkgebouw
een belangrijke functie vervult die boven die van de zondagsmis
uitstijgt. Het beperken van de functie van een kerkgebouw tot
de eredienst is in de kerkgeschiedenis een recent fenomeen en
een verarming van de betekenis en functie van het kerkgebouw.
Het combineren ligt dan ook, net als in vroeger tijden, weer voor
de hand. Nee, sterker gesteld, zal een
noodzakelijkheid blijken te zijn voor
alle betrokkenen om een mooie
en goede toekomst mogelijk te
maken voor zowel geloof als
haar centrale functie binnen de
samenleving. De overheid zal
hierin ook een belangrijke taak
hebben, en dan niet alleen als
geldschieter voor het onderhoud
aan het religieus onroerend
erfgoed. Sacraal en profaan gebruik
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zijn heel goed te combineren, zo blijkt al in de praktijk om ons
heen. Naast de missionaire rol van het kerkgebouw zal zo ook
de parochie aan haar missionaire- en zendingsopdracht
invulling kunnen geven. Van kennismaking naar ontmoeting,
gevolgd door verbreding wat leidt tot verdieping bij betrokken
partijen. Ofwel: Toekomst!!
Om nog even door te gaan op het inspectierapport van
Monumentenwacht: een van de onderdelen die ook naar voren
kwam betrof de trap naar orgel en torenomloop. De treden
zakten langzaam weg, met de nodige kieren als gevolg. U leest
het goed: …betrof…, want het was nog niet gemeld, of twee van
onze vrijwilligers van het eerste uur, Ab en Kees, stonden al in
de startblokken om dit
op te pakken. Met
naadloos resultaat: de
trap is weer hersteld
naar kwalificatie “goed”.
En er was meer! In het
vorige
voorwoord
kraaiden we al victorie
over het uurwerk op de toren. Echter, het was nog niet
uitgesproken of om onverklaarbare reden begon deze
langzaam achter te lopen... Een uitdaging om de oorzaak
hiervan te achterhalen, dat zult u begrijpen. Joop Hogen had
goed werk geleverd aan het uurwerk-mechaniek zelf, daar lag
het dus niet aan. Uiteindelijk bleek het een vervormd tandwiel
onder de vloer te zijn, waardoor hij per uur steeds een paar
minuten misliep, met het bekende resultaat als gevolg. Ab heeft
het betreffende onderdeel met de nodige vakkennis en kunde
weer hersteld waarmee we hopen dat het uurwerk nu voorlopig
weer in orde is en ons bij de tijd houdt! We zijn altijd zeer
dankbaar voor de hulp van al onze vrijwilligers; bij deze willen
we Ab en Kees eens extra bedanken voor het geleverde
vakwerk: Grote Klasse mannen!
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Deze maand komt ook de Missiegroep weer in actie! Want net
als vorige jaren wordt er dan aandacht besteed aan hen in de
samenleving die het minder hebben en hulp via de voedselbank
goed kunnen gebruiken.
Uw bijdragen worden zeer
gewaardeerd! Mocht u
even geen producten bij de
hand
hebben:
geen
probleem,
ook
de
wereldwinkel zal datzelfde
weekend weer aanwezig
zijn met de nodige fairetrade producten. Kunt u ook gelijk uw eigen voorraadkast
aanvullen. Daarnaast willen we onze dankbaarheid tonen van
de ontvangen rijkdom door het altaar weer te tooien met de
oogst van het land én tegelijkertijd kunt u ook uw dank
uitspreken voor uw persoonlijke oogst van het afgelopen jaar.
Een nieuwe baan of succes op het werk, geluk in de liefde, het
overwinnen van tegenslag, dankbaar zijn voor... Alles is
mogelijk, voor iedereen, om persoonlijk uw eigen dankbaarheid
te tonen en uit te spreken. Een kaars of gebed, zoals u dat wilt.
Een oproep aan allen uit Nes aan de Amstel en omgeving om
op zaterdag 05 of zondag 06 oktober samen te komen in de
Urbanuskerk en hier werk van te maken. Over missionair zijn
gesproken!
De komende maand is er ook weer alle aandacht voor onze
jongeren en wel op meerdere manieren. Zo zal op 08 oktober
van 20.00-21.30uur, op de pastorie, een informatieavond
worden gehouden voor de
ouders van de kinderen die
hun Eerste Heilige Communie
gaan doen. Meer hierover kunt
u lezen op onze website
www.urbanusparochienes.nl Overigens is de datum wanneer
het grote feest van de Eerste Heilige Communie bij ons in de
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kerk gaat plaatsvinden nét bekend gemaakt: 10 mei, noteert u
deze belangrijke datum maar vast in uw agenda. Daarnaast zal
er op 17 oktober weer een bijeenkomst zijn van de Kinderclub!
met als thema ‘Ark van Noach’. Net na dierendag, dus mochten
de jongeren hun huisdier mee willen nemen: Leuk, goed idee,
van harte welkom!
We kijken ook al iets verder dan de maand oktober. Op 02
november zal er bij ons, net als vorige jaren, weer een
bijeenkomst worden georganiseerd waarbij we onze dierbare
overledenen herdenken. Altijd een bijzonder moment, waar we
ook extra aandacht aan willen schenken op ons kerkhof
‘Vreedenhof’ door het ontsteken van vele kaarsjes bij elk graf.
Een van onze medeparochianen
is al meer dan een jaar(!!) bezig
om de daarvoor benodigde
lichtjeshouders te verzamelen:
Geweldig Ria, dank je wel! Ook
dit jaar willen we weer de hulp
van de scouting inroepen voor
het ontsteken van de kaarsjes, een belangrijke taak, om zo in
een sfeervol decor bij onze dierbare overledenen te zijn. Komt
u ook meegedenken?
Voor gemeenschap en omwonenden is het belangrijk het
Rijksmonumentale kerkgebouw in stand te houden. Nu vitaal
zijn is een zegen, vitaal blijven is een opgave en tegelijk een
noodzakelijkheid om zo het boegbeeld van geloof én een
fatsoenlijke samenleving in stand te houden. We zijn samen
onderweg!
Graag tot de Urbanesklanken van november,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 5 oktober, 19.00 uur
Ans Schouten-van Groeningen
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Ria van Braak-van Rijn
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden

Misintenties, zondag 6 oktober, 09.30 uur
Conny Wesselingh
Dorus Schrama
Hennie Houtkamp-de Kuiper
Martin Groen
Nico de Jong
Overleden familie Baas-Oudshoorn
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Overleden ouders Schrama-Huijg
Piet Schrama
Piet van Rijn
Uit dankbaarheid
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in
ontwikkelingslanden
Voor herstel van een goede gezondheid

Misintenties, zaterdag 12 oktober, 19.00 uur
Jan Andriessen
Kees Fontijn
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof,
etnische afkomst of seksuele geaardheid
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Misintenties, zondag 13 oktober, 09.30 uur
Dorus Schrama
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Patrick Fronik
Rie Timmermans-van der Zwaan - jaarmis
Sjaak van Tol
Theo van den Bosch
Theo Zeinstra
Wies Hogeveen-Janmaat
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische
afkomst of seksuele geaardheid

Misintenties, zaterdag 19 oktober, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens

Misintenties, zondag 20 oktober, 09.30 uur
Dave de Laat
Dorus Schrama
Eef den Blanken-Koppers
Jos Wesselingh
Marcel van Amsterdam
Nico de Jong
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Greet van Tol-Bouwman - jaarmis
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens
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Activiteitenoverzicht oktober 2019
datum:

tijd:

soort viering:

voorganger:

za. 5 okt.

19:00 u

OOGSTDANKDAG woorden Gebedsdienst

Maurice Fontijn

Gehele weekend: Wereldwinkelverkoop en
donaties voedselbank middels manden (welke
meerdere weken zullen blijven staan)
zo. 6 okt.

09:30 u

OOGSTDANKDAG woorden Communieviering

Elly van Rooden /
Maurice

di. 8 okt.

20:00 u

Informatie-avond tbv de voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie in de pastorie te Nes a/d Amstel

za. 12 okt.

19:00 u

Woord- en Gebedsdienst

za. 12 okt.

14:00 u

Doopsel Lorenzo, zoon van
Luca en Christiane Balossino

zo. 13 okt.

09:30 u

Woord- en Communieviering

do. 17 okt.

15:30 u

Kinderclub! Thema: 'de ark van Noach'

za. 19 okt.

19:00 u

Woord- en Gebedsdienst

Elly van Rooden

zo. 20 okt.

09:30 u

Woord- en Communieviering

Elly van Rooden

za. 26 okt.

19:00 u

Woord- en Gebedsdienst

Marino den Haan

zo. 27 okt.

09:30 u

Eucharistieviering

Paul Goossens

Jeroen Hoekstra
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zang:

organist:

lector:

misdienaar: koster:

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Peter Overdijk

Maurice Fontijn

samenzang

Ria Kempers

Jos den Haan

Theo

samenzang

Ria Kempers

Margaret
Timmermans

Huub

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

John

St. Cecilia

Peter Overdijk

John

Huub

samenzang

Peter Overdijk

-

John

St. Cecilia

Peter Overdijk

Cilia Krak

Huub

John

Ab en Cock Ab
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Misintenties, zaterdag 26 oktober, 19.00 uur
Herman Fontijn
Kees Fontijn
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst

Misintenties, zondag 27 oktober, 09.30 uur
Dorus Schrama
Edwin Houtkamp
Klaas Zwartendijk
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Uit dankbaarheid
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige
toekomst
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Activiteiten in de regio
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Collectes
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de
collecte tbv. de Wereldmissiedag voor de kinderen worden gehouden
in het weekend van 5 en 6 oktober.
De Wereldmissiemaand-collecte vindt plaats in het oogstdankdagweekend van 19 en 20 oktober.
Opbrengst Collectes
weekend 24 + 25 augustus
weekend 30 aug+1 september
weekend 07 + 08 september
weekend 14 + 15 september
weekend 21 + 22 september

277,20
377,80
236,60
293,05
290,75

Wereldmissiemaand actie voor Noordoost-India
Noordoost-India is slechts via een smalle doorgang verbonden met
het centrale gedeelte van India. De vele bevolkingsgroepen voelen
zich vaak tweederangs-burgers in hun land. Christenen zijn er vooral
onder de inheemse volken.
Lange tijd was het gebied, met name in de Himalaya grenzend aan
China, nog tot het eind van de 70-er jaren verboden voor
buitenlanders. Missionering was strafbaar en werd alleen door leken
gedaan. Het christendom is er begonnen bij leken. Per deelstaat
varieert het aantal christenen zeer sterk. Christenen zijn er vooral
onder de inheemse volken, In Nagaland is rond de 90 procent van de
bevolking christelijk, in de deelstaat Assam slechts 4 procent.
Assam is bekend vanwege de thee. Minder bekend zijn waarschijnlijk
de werkomstandigheden op de plantages. Het zijn meestal vrouwen
die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle
plukkers. Vaak zijn ze analfabeet en worden ze uitgebuit. Door de
grote armoede zijn de vrouwen –en hun kinderen- vaak slachtoffer
van mensen en orgaanhandel
De zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust
van de gevaren die ze hierbij lopen. Deze bewustwording doen ze met
behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen. Ook
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geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen
tot het durven opkomen voor je rechten.
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Het
aantal roepingen in Noordoost-India is hoog, zodat er steeds meer
priesters en religieuzen komen die vanwege hun afkomst vertrouwd
zijn met de cultuur. De opleiding van priesters, religieuzen en
catechisten uit de eigen regio is van belang om het evangelie binnen
de specifieke situatie van de inheemse volken te verkondigen.
Missio wil het werk van de zusters en hun bewustwordingsprogram
financieel ondersteunen.
Uw bijdrage in de collecte helpt daarbij !!
Verdere informatie vindt u op de bekende plekken in de kerk
en op de site: www.missio.nl
GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE …!
Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 wordt er op
zaterdag 12 oktober weer een Inspiratiedag georganiseerd.
Deze keer blijven we heel dicht bij het alledaagse.
We stemmen in met paus Franciscus, die zegt: ’’God kun je nergens
ontmoeten als je Hem niet éérst ontmoet in de gekwetste, beledigde
en beschadigde (zeg maar alledaagse) mensen die je op je weg
door het leven ontmoet’’.
We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.
De Inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de
Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen
vanaf het station. De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u
afgesloten.
Meer informatie kunt u opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl
Namens de werkgroep Inspiratiedag van de Vereniging Pastoraal
Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en
Jan Verbruggen.
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Danken voor de Oogst
Oogstdankdag is dat nog van deze tijd? Jazeker! Als we om ons heen kijken
in de wereld, mogen we blij zijn, dat we kunnen doorgaan met planten en
oogsten. Aan ons gaat het (gelukkig) voorbij:
de watersnoodrampen, aardbevingen, droge periodes. Wij treffen het, dat
we hier leven, hier kunnen oogsten. Oogstdankdag is niet alleen een dag
om onze dankbaarheid te delen, maar óók onze vragen en zorgen. Zo
kunnen wij elkaar door aandacht en gebed tot steun zijn. Oogstdankdag is
het moment voor ons om stil te staan bij het oogsten: mensen bewust
maken van het omgaan met voedsel als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. En tevens ook om aandacht te schenken voor de
omgang met planten, dieren en de natuur, de ons door God geschonken
schepping. We leven in een onzekere tijd. Meer als anders beseffen we,
dat er méér is dan alleen maar het oogsten.
Daarom willen we in het weekend van 5 en 6 oktober onze dankbaarheid
tonen voor de oogst. Of je nu tuinder bent of administratief medewerker,
een moestuin onderhoudt of keukenkruiden kweekt op je terras, dagelijks
op de weg zit of in de bouw werkt, ieder mens heeft met oogst te maken.
Al is het maar omdat er iets van die oogst in je lunchtrommel zit en
’s avonds op je bord ligt. En wie je ook bent en wat je ook doet, ieder
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mens oogst de vruchten van zijn doen en laten. En natuurlijk werken we
allemaal hard voor de oogst.
Ook dit jaar zal in het weekend van 5 en 6 oktober in onze Sint
Urbanuskerk Oogstdankdag vieringen gehouden worden. Daar onze zorg
voor voedsel ook de medemens aangaat, zullen de Voedselbank en de
Wereldwinkel erbij betrokken worden. We gaan voor hen zowel verse als
andere etenswaren inzamelen. Alles is van harte welkom. De manden
staan achterin de kerk; maar u kunt het ook op het altaar leggen.
In de dagen na de vieringen gaan de mooie en lekkere producten van
eigen bodem naar de ‘Voedselbank’, die de versproducten en andere
artikelen vervolgens zal verdelen onder mensen die een extra steuntje in
de rug goed kunnen gebruiken.
Wat zou het fantastisch zijn als u allemaal op 5 en 6 oktober weer
meedoet. We vertrouwen erop!
Vriendelijke groet, van alle betrokken vrijwilligers.

In de donkere herfstmaand november
– met wind, regen, vallende bladeren –
vieren wij Allerzielen en hebben wij
het licht dat in duistere nacht schijnt
hard nodig. Allerzielen is een
eeuwenoude en rijke katholieke
traditie, waarbij dierbare overledenen
worden herdacht. Het traditionele bezoek aan het kerkhof na de viering
was in het verleden veelal een donkere en gure aangelegenheid.
Bij ‘Allerzielen in het Licht’ wordt de begraafplaats door heel wat
vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. Er staan op alle graven
waxinelichtjes en de paden zijn mooi verlicht. Bezoekers, zowel jongeren
als ouderen, krijgen vormen aangereikt waarmee ze zelf hun gestorvenen
kunnen gedenken: bijvoorbeeld door zelf een kaarsje aan te steken of
bloemen op het graf te zetten. Men kan stilstaan bij het graf van je
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dierbare, maar ook rondlopen en even met elkaar praten. Samen je
verdriet delen, maar als je liever even alleen wilt zijn, kun je ook de kerk
binnenlopen.
Vorig jaar werd in onze parochie voor het eerst ‘Allerzielen in het Licht’
gevierd, een meer eigentijdse manier van gedenken. Met dit gebaar willen
we ook een breder publiek laten delen in het prachtige feest van
Allerzielen: stil staan bij de dierbare overledenen en hen opnieuw
toevertrouwen aan God, het Licht waarin zij mogen wonen. De graflichten
van Allerzielen verwijzen daarnaar. De stille processie is nadrukkelijk
bestemd voor iedereen die op ons kerkhof een lieve overledene wil
gedenken, zij / hij hoeft dus niet op Vreedenhof begraven te zijn, maar
door het noemen van de naam of namen worden zij zo herdacht.
Het programma voor ‘Allerzielen in het Licht’:
Mocht u thuis geen graflicht bezitten dan kunt u achter in de kerk een
graflicht kopen, ook ligt achterin de kerk een gebeds-intentielijst klaar,
waar u de naam of namen van uw lieve overledenen kunt opschrijven,
deze namen zullen op het kerkhof allemaal genoemd worden. Om 18.30
uur lopen we met kaarslichten in een stille processie naar de
begraafplaats. Vervolgens zal daar een kort gebedsmoment gehouden
worden en zullen alle namen van de gebeds-intentielijst genoemd worden.
Vervolgens mag iedereen uitwaaieren over de begraafplaats en een
graflicht of bloemen neerzetten op het graf van een dierbare. Ook is het
natuurlijk mooi om een graflicht te plaatsen bij een voor u onbekende
overledene, als symbool voor al die mensen die zijn overleden en nu hun
plek hebben in het Eeuwige Licht van God. Om 19.00 uur begint de
herdenkingsviering in onze kerk waarin de overledenen van het afgelopen
jaar met name genoemd zullen worden, ook worden de
gedachteniskruisjes welke achterin de kerk hangen aan de nabestaanden
uitgereikt. Wij hopen dat onze begraafplaats op Allerzielen een
ontmoetingsplek voor velen zal worden.
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Gedicht voor Allerzielen
VOOR JOU
Ik ben je niet vergeten
dat zul je heus wel weten.
Op deze speciale dag
wil ik dat zeggen als het mag.
Heel vaak denk ik nog aan jou
omdat ik zielsveel van je hou.
Al gaat de tijd voorbij
jij blijft in-mijn-hart bij mij.
Ik ontsteek hier voor jou een licht
zie in gedachten jouw blij gezicht…..
Dorothé Klein-Verdel

Nesser Dames Vereniging
Maandag 14 oktober, 20 uur: rommelmarkt ter ere van het 70-jarig bestaan.

Het is de bedoeling dat je 3 artikelen mee neemt van thuis, die je wil
verkopen, en waarvoor jezelf een prijs mag bepalen. De opbrengst
gaat dan in de pot voor het 70-jarig bestaan. Komt allen dan maken
we er een gezellige rommel-avond van.

Musical “De hemel op stelten” op zat. 23 november 19.00u in de Burght
Een spetterende musical over engelen die in rep en roer zijn in de hemel,
omdat er een speciaal kind geboren gaat worden op aarde. Deze musical
wordt verzorgd door de KISI met medewerking van kinderen uit de diverse
kinderkoren uit onze regio. Ook andere kinderen zijn daarbij van harte
welkom om op die zaterdag 23 november overdag het een en ander in te
studeren. Dus let op de posters en flyers om dit door te geven aan uw
kinderen of kleinkinderen. Het belooft heel bijzonder te worden.
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De Kinderclub! weer uit de startblokken.
Donderdag 19 september was het eindelijk weer zover. Na de zomerstop
stonden Elly en haar clubleden vol nieuwe energie klaar voor een nieuw
seizoen van de Kinderclub! En dat niet alleen het team enthousiast was
bleek wel uit de opkomst: maar liefst 13 kinderen hebben zich die middag
kostelijk vermaakt met luisteren, knutselen en volop gezelligheid
onderling. Een zeer geslaagde middag en een geweldige start van het
nieuwe seizoen van de Kinderclub!
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d Amstel

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 Amstel

tel.: 0297-582165

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

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 Amstel

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 19.30-21.30 uur
Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

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

0297-583448
020-6471212

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
Geslaagde Open Monumentendag
Mede dankzij het mooie weer
verwelkomden we op zondag 15
september ongeveer 150
bezoekers. Behalve bezichtiging
van de altijd weer prachtige kerk
konden de bezoekers genieten
van een 20 minuten durende
foto-presentatie “Een machtig
moment in een prachtig
monument”. Hierin waren foto’s
van feestelijke gebeurtenissen
verwerkt. Bedankt parochianen
die hiervoor foto’s hebben
aangeleverd! Natuurlijk was ook
deze dag het torenklimmen een
grote hit, met fenomenaal
uitzicht over de omgeving.
Daarnaast speelde Peter
Overdijk tot groot genoegen van
de bezoekers orgel en zong daar
prachtig bij. Bedankt vrijwilligers
en bezoekers!

Kerst aan de Amstel
14/15 december 2019
Voor de vijfde maal organiseren wij Kerst aan de Amstel. Noteert u deze
datum vast in uw agenda? Nadere informatie volgt.
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 06-23317977
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00
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