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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

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.
secretariaatpastorie@telfort.nl
Email
Website
www.urbanusparochienes.nl
Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur

Pastoraal team
Pastoor S.Marcantognini
Pastoor H.Rivas Franco
Diaken J.Huijgens
tel. 079-3510759 / 06-17121982
Diaken R.Mascini
tel. 023-5291484 / 06-26795701,
dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur.
Catechiste E.v.Rooden
tel. 0252-517592
Parochiebestuur
Q. Lagerberg
Amsteldijk-Z 182
1188 VN Nes a/d A.

vice-voorzitter
tel.: 0297-594870
Email: lager686@planet.nl

vacature

secretaris

J. Sibum
De Oude Visscher 61
1189 WN Nes a/d A.

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

J.Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

algemeen lid
tel.: 020-6152215
Email: john.fontijn@tiscali.nl

Parochievergadering
F.C. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202f
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 0297-582472

vacature

Commissie zieken en bejaarden
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Beste parochianen,
Voor de meesten van ons is het al een feit: einde van de
vakantie en weer terug op het thuishonk. Velen van u zullen er
weer op uit getrokken zijn naar elders in Nederland of
misschien wel richting verre oorden daarbuiten.
Waarom doen we dit
eigenlijk? Vaak geeft het
immers veel stress en
“toestanden”. Denk daarbij
maar eens aan het inpakken
van de bagage. Vaak te laat
en wat neem ik mee en wat
laat ik thuis? En hoe krijg ik
het allemaal ingepakt, want
die koffer is wederom te
klein... Vervolgens op de dag
van vertrek vertraagd van
huis, waardoor je gesjeesd
richting Schiphol, boot of
bestemming afreist.
Herkenbaar…?
Het antwoord op deze vraag:
Het gaat om hetgeen je vindt
tijdens en na die reis, het
eindresultaat! Het biedt ons een mogelijkheid om, na alle
toestanden voorafgaand aan het vertrek, naast het uitrusten
van alle drukte thuis, kennis te maken met andere mensen,
hun cultuur en het andere eten. Open staan voor nieuwe
zaken, nog te ontmoeten personen. Interessant, leuk en een
verrijking van je eigen persoon. Geldt dat voor u, het geldt ook
zeer zeker voor de persoon die u ontmoet. Aandacht hebben
en open staan voor je medemens, elkaar helpen en steunen
3

als daar behoefte aan is. Daar voelen we ons prettig bij als
katholiek en daar staan we ook voor; leven naar het voorbeeld
van onze Lieve Heer: Hij heeft het ons zelf voorgedaan. Net
als binnen onze parochie: met elkaar en voor elkaar, het maakt
ons samen sterk!
Dat we daarin niet alleen staan, bleek wel tijdens de WereldJongerendagen: 3 miljoen(!) mensen vanuit alle windstreken
onderweg en bij elkaar, op het strand van Rio de Janeiro, waar
allen samen naar de inspirerende woorden van paus
Franciscus luisterden. Hij sprak met overtuiging over handelen
in woord én daad om “…barrières van egoïsme,
onverdraagzaamheid en haat omver te gooien en op die
manier een nieuwe wereld op te bouwen van vrijgevigheid,
verdraagzaamheid en liefde, voor iedereen…". Een verrijking
(en misschien wel een herijking) voor ons als mens én
katholiek zijn!! Laten we daar een voorbeeld aan nemen.
Op 08 september zullen in een bijzondere Eucharistie-viering
pastoor Samuel Marcantognini en Henry Rivas Franco zichzelf
voorstellen aan de parochie als onze nieuwe pastores. Een
bijzondere gebeurtenis, gezien de schaarste in dit ambt. Dat
ook wij voor elkaar een bron van inspiratie mogen zijn; samen,
open mogen staan en wederzijds respect mogen opbrengen
voor elkaar. We zijn ervan overtuigd dat dit een verrijking voor
alle betrokkenen zal zijn! We hopen u allen weer te ontmoeten
op die dag om samen te vieren, we gaan er een groots feest
van maken!
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De afgelopen maanden hebben we, ondanks het
vakantiegevoel, niet stil gezeten. Zoals in het vorige voorwoord
stond geschreven, is de aanvraag voor onderhoud aan de
noordgevel reeds gedaan. Naast wat heen-en-weer schrijven
tussen bestuur en het bisdom, is er nog geen groen licht
ontvangen om aan de werkzaamheden te mogen beginnen.
Zodra hierover bericht is, zullen we dit onmiddellijk bij
‘Urbanuspost’ op de website (www.urbanusparochienes.nl)
plaatsen. Hier kunt u overigens altijd terecht voor het laatste
nieuws binnen de parochie.
Dat ‘Urbanuspost’ soms ook verdrietig nieuws oplevert, blijkt
uit de laatst geplaatste berichten. Daarin moesten we helaas
melding maken van het overlijden van pater Jan en drie van
onze medeparochianen. In de uitvaartplechtigheden hebben
we op een indrukwekkende manier afscheid van hen
genomen. Ook daar bleek weer hoe sterk we samen staan als
parochie en elkaar tot steun kunnen zijn op moeilijke en
verdrietige momenten.
Gelukkig was er naast de moeilijke-, ook tijd voor blije
momenten. Onze vice-voorzitter Rinus vierde zijn 70e
verjaardag.
Beste Rinus: namens de gehele parochie, de vrijwilligers en de
besturen wensen we je nog vele jaren in goede gezondheid
toe!
Er zit nog meer feest in het vat: op 06 september viert Tarzan
Boomspecialisten zijn 10-jarig jubileum. Meer hierover kunt u
lezen in deze Urbanesklanken. Speciaal hierbij is dat de
opbrengsten ten goede zullen komen aan het onderhoud van
onze kerk, via de Stichting Vrienden van Urbanus. Als bestuur
zijn we natuurlijk erg blij met deze betrokkenheid en financiële
bijstand en willen Frans hierbij daarvoor hartelijk bedanken!
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Op 19 september gaan we beginnen met een nieuw initiatief,
iets heel bijzonders, waarbij de aandacht zal uitgaan naar de
jongeren binnen onze parochie: Welkom bij de Kinderclub!
Gewoon leuk, een verrijking voor u en uw kind én het geeft
toekomst aan onze parochie. Doen! willen we maar zeggen.
Meer informatie vindt u verderop in deze uitgave.
En er is meer in het vooruitzicht:
• op 31 augustus zal het bruidspaar van Beinum in het echt
worden verbonden
• op 01 september zal Ebbe Lambalk gedoopt worden
• op 14&15 september zijn de open Monumentendagen
waarbij ook onze kerk open staat voor belangstellenden
• op 22 september een veelbelovend concert georganiseerd
door Stichting de Vrienden. Ook hierover kunt u verderop in
deze Urbanesklanken meer lezen. Van harte aanbevolen!!
Dat vakantiegevoel lijkt
toch niet voorbij; we
houden het lekker nog
even vast….!!!!
Graag tot de
Urbanesklanken van
oktober.
Hartelijke groeten,
Uw parochiebestuur.
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Misintenties, zondag 1 september, 10.00 uur
Siem Bouwman
Kors van Rijn
Nico de Jong
Martin Groen
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Johannes den Blanken
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Piet van Rijn
Joanna van Oostveen
Zaterdag 7 september: geen dienst ivm. kennismakingsviering
nieuwe pastores op zondag 8 september
Misintenties, zondag 8 september, 10.00 uur
Maria Brozius-van de Berg
Siem Bouwman
Kors van RijnSimon Zwartendijk
Jan Markwat
Kees Fontijn
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Lien Bouwman-Leurs
Nico de Jong
Dorus Schrama
Theo van den Bosch
Henk en overleden familie De Dood
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Joanna van Oostveen
Overleden familie Erkelens-Lambalk
Petrus Vink
Cees Overwater
Paul Nieuwendijk
Marita Spekking-den Blanken – jaarmis
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Misintenties, zaterdag 14 september, 19.00 uur
Maria Brozius-van de Berg
Kees Fontijn
Jan Andriessen
Jan Markwat

Misintenties, zondag 15 september, 10.00 uur
Siem Bouwman
Kors van Rijn
Nico de Jong
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 Jaap en Riet van ‘t Schip

Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Overleden familie Mesman-van der Laan
Klaas Zwartendijk
Marcel van Amsterdam
Overleden ouders Veenhof-Soppe
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den
Jan van der Laan
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Adrianus Huyskes
Voor goede zorg in ons gezin
Om zegen over het aanstaande huwelijk van Arben en Jane. Jane is een
dochter van Dick en Helene Wesselingh, die in Albanië wonen.
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Zaterdag 21 september: geen dienst in Nes, clusterviering in
De Kwakel – zie activiteitenoverzicht op blz 12 en 13.
Misintenties, zondag 22 september, 10.00 uur
Siem Bouwman
Kors van Rijn
Pastoor Jan Verspeek
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Kees Fontijn
Herman Fontijn
Simon Zwartendijk
Jan Markwat
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Dave de Laat
Henk en overleden familie De Dood
Lien Bouwman-Leurs
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol
Jo Venes-van Tol
Sjaak van Tol
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik
Peet van Tol
Matthieu van Tol – jaarmis
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Jeannet Beets
Nicolaas Nieuwendijk
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Jan Pronk en overleden familie
Gerard Koeleman en overleden familie
Uit dankbaarheid bij een 80e verjaardag
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Misintenties, zaterdag 28 september, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Markwat
Maria Brozius-van de Berg

Misintenties, zondag 29 september, 10.00 uur
Kors van Rijn
Siem Bouwman
Nico de Jong
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie
Wim Wesselingh en overleden schoonzoon Ton
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
Edwin Houtkamp
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Joanna van Oostveen
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Euch – presentatie van de pastores
Marcantognini en Rivas Franco

zondag 1 september
e
22 zondag d.h. jaar
zaterdag 7 september
zondag 8 september
e
24 zondag d.h. jaar
vrijdag 13 september
zaterdag 14 september

19.00u Eucharistie Regionale presentatie van pastores
Marcantognini en Rivas Franco
DOP-viering - lector
themaviering
---Euch - pastoor S. Marcantognini

zaterdag 21 september

zondag 29 september
e
26 zondag d.h. jaar

zondag 22 september
e
25 zondag d.h. jaar
zaterdag 28 september

WoCo - diaken J. Huijgens

zondag 15 september
e
24 zondag d.h. jaar

----

Euch – pater C. Bartels

De Kwakel - St. Jan Geboorte

datum

Overzicht activiteiten in het cluster

Oecumenische Vesper in De Schutse
met Debuut
Euch – pater C. Bartels
Gregoriaans

Euch - pastoor S. Marcantognini Emmauskoor

zie De Kwakel

Euch – pater C. Bartels
Emmauskoor
DOP-viering – lectoren / Cantor
WoCo – Elly v Rooden
Gregoriaans
zie De Kwakel
DOP-viering – lectoren
Stille viering
Euch – presentatie van de pastores
Marcantognini en Rivas Franco OpMaat – Debuut – Emmauskoor

Uithoorn - Emmaüsparochie

Activiteitenoverzicht september 2013
Datum

Tijd

Wat

Wie/Waar

Za. 31 aug.

19.00 uur

DOP viering

Marino den Haan

Za. 31 aug
/ zo 1 sep

Lotenverkoop
Zonnebloem

Zo. 1 sep.

10.00 uur

Eucharistieviering

Pater Veltman

Zo. 1 sep.

12.00 uur

Doop
Ebbe Lambalk

Pater Veltman

Vrij. 6 sep.

10-jarig jubileum

Tarzan Boomspecialisten

Za. 7 sep.

VERVALLEN

ivm dienst van 8 sept.

Zo. 8 sep.

10.00 uur

Eucharistie,
presentatie nieuwe
pastores aan onze
parochie

pastoor Samuel
Marcantognini & pastoor
Henry Rivas Franco

Za. 14 sep.

19.00 uur

DOP viering /

Maurice Fontijn

14 - 15 sep

12-17 uur

Monumentenweekend

zie blz. 17

Zo. 15 sep.

10.00 uur

Woco Viering

Elly van Rooden

Wo 18 sep.

09.00 uur

Kerkwerk

Za. 21 sep.

19.00 uur

Presentatie
pastores aan de
regio,

gezamenlijke dienst in
de kerk van De Kwakel

Zo. 22 sep.

10.00 uur

Woco viering

Diaken J. Huijgens

Zo. 22 sep.

14.15 uur

Concert

zie blz. 18

Za. 28 sep.

19.00 uur

DOP viering

Casper Stevens

Zo. 29 sep.

10.00 uur

Eucharistieviering

Pastoor H. Rivas Franco
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Muziek

Organist

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Lector

Misdienaars

Paul Goossens

Opbrengst wordt gedoneerd aan stichting Vrienden van Urbanuskerk
St. Cecilia

Niek Baas &
Peter Overdijk

Cilia Krak

Samenzang

Peter Overdijk

Samenzang

Peter Overdijk

Wies Hogeveen

St. Cecilia

Niek Baas

Cilia Krak

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Paul Goossens
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Alle misdienaars

Anne, Maayke

Collectes september
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het
weekend van 7 en 8 september.
Eind september is het weer Vredesweek, een periode van bezinning over
hoe wij de vrede in de wereld kunnen dienen. Een aantal jaren geleden
zijn de katholieke vredesbeweging Pax Christi en het oecumenische InterKerkelijk Vredesberaad gefuseerd tot IKV Pax Christi. In het weekend van
21 en 22 september vragen wij u in de collecte om een extra bijdrage welke
ten goede komt aan het werk van IKV Pax Christi in Syrië.
Vredesweek 2013 in het teken van de burgeroorlog in Syrië
Er is in Syrië een burgeroorlog gaande, die al meer dan 100.000 slachtoffers heeft geëist. Wat begon als een geweldloos protest tegen het
wanbeleid van de regering aldaar is ontaard in een zeer gewelddadige
strijd. Het regiem stelt dat het een strijd is tussen religieuze groepen, maar
dat is maar ten dele waar.
In Syrië zelf -en onder de vele vluchtelingen- zijn erg veel mensen die het
staatsbeleid en godsdienst uit elkaar willen houden. Zij staan voor een
Syrië waarin de verschillende bevolkingsgroepen en religies vreedzaam
met elkaar kunnen en mogen samenleven. Juist deze mensen zijn vaak
actief betrokken bij pogingen om het dagelijks leven (voedselvoorziening,
onafhankelijke media, onderwijs, enz.) door te laten gaan. Het
IKV Pax Christi ondersteunt juist hen, omdat zij belangrijk zijn voor de
toekomst van dit verscheurde land.
Ondanks pressie van vrijwel alle staatshoofden en regeringen uit de hele
wereld is het conflict in Syrië thans ontaard in barbaars geweld tegen de
eigen bevolking. In de nacht van 20 op 21 augustus zijn verschillende
wijken van Damascus bestookt met chemische wapens. Beschuldigingen
die geuit zijn door Syrische oppositiegroepen worden bevestigd door
onafhankelijke journalisten en contacten van het IKV Pax Christi in Syrië.
De beelden hiervan op het internet en in de media zijn hartverscheurend.
In Parijs maakte een woordvoerder van het vrije Syrische leger, Fahad
Almasri, bekend dat er als gevolg van deze aanval al ruim 1300 dodelijke
slachtoffers zijn geteld. Met deze aanval is duidelijk een nieuwe stap gezet
in de escalatie van het conflict in Syrië.
Directe invloed kunnen wij als parochiegemeenschap niet op dit drama
uitoefenen. Wel kunnen wij in ons gebed aan Onze Lieve Heer vragen om
steun voor de bevolking van Syrië en al die andere landen -waar door
interne strijd door militaire en religieuze leiders- de bevolking wordt
onderdrukt.
Door ruimhartig te geven in de collecte van 21 en 22 september kunnen wij
het IKV Pax Christie helpen om de waarheid van het verloop van de strijd in
Syrië ongekleurd aan ons door te geven en hun projecten, welke ten
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dienste staan van de Syrische bevolking, te blijven uitvoeren.
Ook kunt u deze organisatie, die diep in onze eigen Katholieke kerk
verankerd is, steunen door een gift over te maken op giro 5161 t.n.v.
IKV Pax Christi te Utrecht o.v.v. Vredesweek.
Kerkbalans
Beste mensen, de stand bedraagt per 24 augustus €. 15.204,97
e
Een zeer behoorlijk bedrag ofwel 2/3 deel van het streefbedrag voor dit
jaar.
Zoals u weet kan het bestuur de parochie slechts draaiende houden indien
u zorgdraagt voor een solide financiële ondersteuning. Het bestuur kan
onze parochie, het kerkgebouw en de dienstverlening aan u slechts in
stand houden door uw royale bijdragen. Mag ik u verzoeken eens na te
zien of u uw bijdrage voor 2013 al heeft voldaan ? Alle gulle gevers van
harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn om hun gift af te dragen:
‘’ Doe dit vooral vandaag nog, dan kunt u het morgen niet vergeten ’’.
Ook wil het bestuur u graag attenderen op de mogelijkheid om via een
notariële akte,	
  gedurende 5 jaar, een vast bedrag te schenken. Hierdoor
ontvangt u middels de inkomstenbelasting een flink gedeelte van uw
schenking terug. De notariskosten zijn voor rekening van het kerkbestuur.
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
Rinus Lagerberg, John Fontijn en Joop Sibum. De contactgegevens vindt
u op de tweede en voorlaatste pagina van de Urbanesklanken.

Maria Johanna Brozius - van den Berg
Verdrietig berichten wij u dat het leven van mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma op 85- jarige leeftijd is overgegaan in dierbare herinneringen.
Zij bezocht samen met Jan haar man veelal de vieringen op zaterdagavond
in onze St. Urbanus. Moge zij nu thuis zijn in de eeuwig voortdurende liefde
van Onze Lieve Heer.
Op dinsdag 20 augustus hebben wij afscheid van haar genomen tijdens de
uitvaart vanuit onze parochiekerk, waarna zij aansluitend op de
Gemeentelijke begraafplaats te Uithoorn is begraven.
Moge Jan haar man en de gehele familie de troostende kracht van Gods
Geest ontvangen om dit verlies te verwerken
Opbrengst collectes
29 + 30 juni
6 + 7 juli

190,60
327,80
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13 + 14 juli
20 + 21 juli
27 + 28 juli
3 + 4 augustus
10 + 11 augustus
17 + 18 augustus

†

302,55
234,75
236,10
254,85
225,95
344,85 Nieuw schooljaar, kinderviering

Het is mooi geweest …

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij
u met verdriet kennis van het overlijden van onze lieve, zorgzame vader,
schoonvader en opa

Simon Johannes Bouwman
Siem
Wij hebben op vrijdag 26 juli om 11.00 uur tijdens de uitvaartplechtigheid in
onze St. Urbanuskerk afscheid van hem genomen en hem aansluitend op
het parochiekerkhof Vreedenhof begraven.
Moge hij, nu samen met zijn vrouw Truus, rust vinden in de eeuwige liefde
van God zijn schepper.
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

†Ooit kon je de wereld aan
recht van lijf en leden,
Steeds moest je wat laten gaan,
Rust nu maar in Vrede.

Verdrietig, maar wetend dat het zo goed is, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
trotse opa

Kors van Rijn
Moge hij na een leven van werk, zorg en plicht en een onwaarschijnlijk lang
ziekbed zijn thuisgekomen in de eeuwige liefde van God.
Op donderdag 15 augustus hebben wij Kors na de gezongen uitvaartdienst
begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof.
Wij wensen Johanna, de kinderen, schoon en klein kinderen en de gehele
familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies
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URBANESKLANKEN vanuit de
STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK
NES AAN DE AMSTEL
10 jaar Tarzan Boomspecialisten !
Frans van Vugt-Schmitz viert dit jubileum van zijn
bedrijf op: vrijdag 6 september a.s. tussen 15.00
en 22.00 uur, te boerderij Kerkzicht in Nes aan de
Amstel.
Hij nodigt hiervoor zijn (toekomstige) klanten,
collega’s , leveranciers en relaties uit. Bent u nog geen klant, dan
bent u toch welkom; vooraf wel opgeven en of u aan de maaltijd
deelneemt omstreeks 19.00uur; dit via F@Tarzan.eu
Wij willen Frans nu al feliciteren met het 10-jarig bestaan van zijn
bedrijf en hem complimenteren met het feit dat hij, ondanks de
huidige voor ondernemers moeilijke economische situatie, het
desondanks toch aandurft een feest te organiseren en te
financieren.
Waar wij als Stichting Vrienden Urbanuskerk te Nes aan de Amstel
bijzonder verheugd over zijn is, dat Tarzan graag als cadeau alleen
donaties voor onze Stichting wil ontvangen; dit ten bate van het
duurzaam behoud van onze Urbanuskerk. (Misschien ook een tip
voor ons, als wij iets te vieren hebben?)
Wij wensen Frans op 6 september a.s. veel genoegen en mooi
weer, maar ook een grote opkomst van gasten en voor zijn bedrijf
Tarzan Boomspecialisten in de toekomst nog heel veel bomen, die
nodig door hem moeten worden behandeld !
Open Monumentendagen zat. 14 – zon. 15 september a.s.
Ook dit jaar is onze
Urbanuskerk weer een van
de te bezoeken
monumenten. Onze Stichting
heeft, in overleg met het
Kerkbestuur, als programma
voor beide dagen:
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- Bezichtiging van de kerk tussen 12.00 en 17.00 uur.
- Toren beklimmen doorlopend, maar om 16.00 uur laatste
beklimming.
- Rondleiding bij voldoende deelname om 12.30, 14.30 en 15.30 uur.
- Orgelbespeling door verschillende organisten.
Er is koffie, thee, frisdrank etc. verkrijgbaar.
Orgel- en blokfluitconcert zondag 22 september a.s., aanvang
14.15 uur
Graag nodigen wij u uit om dit concert bij te wonen. De
gerenommeerde musici zijn Hester Groenleer op blokfluit en
Matthias Havinga orgel; zij zullen samen en solistisch werken
vertolken van onder meer Mozart, Bach en Haydn.
Toegang is €.10,- pp. (kinderen gratis); waarmede u bijdraagt aan
het behoud van de kerk.
U kunt genieten van een kwalitatief prachtig concert.
Nesser Kerstmarkt
Uit Nes is het idee naar voren gekomen om in of bij de Urbanuskerk
een Kerstmarkt ten behoeve van de kerk te organiseren. Het
Kerkbestuur is positief over het idee en wij als Stichting omarmen de
gedachte en willen dit graag mede organiseren. Of dit voor Kerst
2013 of in 2014 haalbaar is, is nog de vraag. Maar er zijn meer
vragen aan u:
* Vindt u het een wel of niet een goed idee?
* Wie willen en kunnen deelnemer zijn? Wij denken bijvoorbeeld
primair aan ondernemers in en buiten Nes, beeldende kunstenaars,
producenten van al of niet biologische producten, hobbyisten die
hun werk willen laten zien, culinaire aanbiedingen enz.
* Wilt u ook eens nadenken of u bereid bent ons in een werkgroepje
te helpen bij de voorbereiding en de organisatie van het evenement?
* Hebt u voor ons nog adviezen en/of suggesties?Geef ons a.u.b.
uw respons op de vragen; wij hebben u nodig
Gaarne uw reacties voor eind september naar onze vicevoorzitter
Mw. Yvonne Seebregts, telf. 0297-582148 of email:
yseebregts@kpnmail.nl
Namens het bestuur,
Ferry L.J.Verbraak. Voorzitter.
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Doop Ebbe Lambalk
Op 01 september zal door
pastoor Kees Veltman worden
gedoopt Ebbe Lambalk, zoon
van Marco en Renske Lambalk.
Zij hebben hiervoor een aantal
voorbereidings-avonden
bijgewoond. Annemarie Fontijn
heeft hen namens de parochie
tijdens deze bijeenkomsten
begeleid. De doop zal
plaatsvinden om 12.00 uur in
onze St. Urbanuskerk.
Voor meer informatie over dit
sacrament en hoe deze te ontvangen verwijzen we u graag naar de
website www.urbanusparochienes.nl via het menu: ParochieSacramenten-Doopsel.
We wensen Ebbe, ouders, familie en betrokkenen een mooie en
gedenkwaardige dag toe!

Zonnebloemloterij weer van start!
In het weekend van 31 augustus-01 september zal er weer iemand
van de Stichting Zonnebloem aanwezig zijn na de kerkdienst. U kunt
dan loten kopen waarmee allerlei mooie geldprijzen zijn te winnen.
Dit jaar bent u sowieso verzekert van een prijs: als u uw lot online
registreert, ontvangt u gratis één van de magazines Buitenleven,
Wetenschap in Beeld, Zin! of het tijdschrift ‘KRO Verhalen’.
Met de opbrengst organiseert de stichting activiteiten en vakanties
voor mensen met een fysieke beperking. Van harte aanbevolen!
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Kerk in beweging in Zevenhoven
Afgelopen donderdag 15 augustus zijn we vanuit de 3 parochies weer op bedevaart
gegaan naar de 100 jarige Lourdesgrot te Zevenhoven/Noordeinde. Tijdens de
viering buiten, waarin pastor Bosma voorging, kregen we wel erg veel zegen van
boven zodat we in processie naar de kerk gegaan zijn. Zo rond de 100 parochianen
uit de Nes, de Kwakel en Uithoorn kwamen zodoende in beweging. Het was weer
een inspirerende dag en daarbij werden we zeer gastvrij ontvangen en getrakteerd
op broodjes en soep. Ik wil u nog even wijzen op de iconententoonstelling,
presentatie over Lourdesgrotten en een 40 min. durende audiotour door kerk en
tuin. Tot 26 augustus bent u daar ’s middags van 13.00-17.00 uur welkom. Zeer de
moeite waard.
Marlies van der Lely

Meezingconcert, 13 oktober, Schutse, Uithoorn
Op zondagmiddag 13 oktober 2013 wordt er in De Schutse (De Mérodelaan 1,
1422 GB Uithoorn) een bijzonder concert gegeven door het Koor voor Nieuwe
Nederlandse Religieuze Muziek onder leiding van Antoine Oomen, begeleid op de
vleugel door Roland Aalbers. Zij brengen een twintigtal nieuwe liederen en
psalmen ten gehore, op teksten van Huub Oosterhuis en op muziek gezet door
Antoine Oomen. De aanvangstijd is 16.00 uur; vanaf 15.30 uur is de kerk open.
Het unieke van dit “liturgisch concert” schuilt hierin, dat het interactief is: de
bezoekers worden uitgenodigd om met bepaalde gedeelten mee te zingen. Antoine
Oomen zal daarom aan het begin enkele liederen met het publiek oefenen. Het
concert duurt tot ongeveer half zes. De toegang is gratis. Bij de uitgang zal een
vrijwillige bijdrage gevraagd worden ter bestrijding van de onkosten. Tip: zet de
datum (13 oktober) alvast in uw agenda. Iedereen is van harte welkom!
Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek is opgericht in 1992 door
Antoine Oomen en Tom Löwenthal, met als doel CD’s op te nemen van hun
composities voor koor op teksten van Huub Oosterhuis en het geven van concerten
ter verspreiding van deze nieuwe liturgische muziek. Het koor bestaat uit een
dertigtal zangers en zangeressen die op projectbasis meedoen. Twee koorleden
komen uit Uithoorn, namelijk Jan Noorlag (bas) en Willy Rullmann (sopraan).
Meer informatie is te vinden op de website: www.antoineoomen.nl
Het meezingconcert is een oecumenisch initiatief van drie gemeenteleden, te weten
Jan de Kort (lid van de Emmaüsparochie), Jan Noorlag en ds. Ruurd van der Weg
(beiden lid van de Protestantse Gemeente). De Raad van Kerken Uithoorn-De
Kwakel heeft zich achter dit initiatief geschaard.
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Viering	
  bij	
  de	
  start	
  van	
  het	
  nieuwe	
  schooljaar	
  
	
  
De	
  gezinsviering	
  stond	
  in	
  het	
  
teken	
  van	
  samen	
  bouwen	
  aan	
  
een	
  “steen-‐goed”jaar!	
  
Pater	
  Veltman	
  en	
  Elly	
  van	
  
Rooden	
  gingen	
  in	
  deze	
  
gezinsviering	
  wederom	
  voor	
  en	
  
een	
  hartelijk	
  welkom	
  aan	
  de	
  
kinderen,	
  ouders	
  en	
  andere	
  
parochianen.	
  	
  
	
  
Pater	
  Veltman	
  vroeg	
  aan	
  Fleur	
  om	
  het	
  welkomstwoord	
  voor	
  te	
  lezen.	
  	
  
In	
  dat	
  stukje	
  stond:	
  	
  Het	
  nieuwe	
  schooljaar	
  gaat	
  morgen	
  van	
  start	
  en	
  
dat	
  we	
  er	
  een	
  geslaagd	
  schooljaar	
  van	
  maken.	
  
We	
  hadden	
  zeker	
  meer	
  kinderen	
  verwacht	
  maar	
  Pater	
  Veltman	
  en	
  Elly	
  
van	
  Rooden	
  waren	
  blij	
  dat	
  er	
  toch	
  nog	
  elf	
  kinderen	
  aanwezig	
  waren.	
  
Felien	
  mocht	
  het	
  gebed	
  om	
  vergeving	
  voorlezen	
  en	
  daarna	
  was	
  het	
  
woord	
  aan	
  Riecardo	
  voor	
  de	
  eerste	
  lezing	
  het	
  verhaal	
  Stiller	
  dan	
  
muisstil.	
  	
  
	
  
In	
  de	
  voorbeden,	
  die	
  gelezen	
  werden	
  door	
  Rien,	
  Erik	
  en	
  Lisanne,	
  stond	
  
centraal	
  dat	
  we	
  met	
  een	
  nieuw	
  schooljaar	
  beginnen	
  en	
  hopen	
  dat	
  het	
  
gezellig	
  en	
  goed	
  zal	
  worden	
  samen	
  met	
  de	
  juffen	
  en	
  alle	
  kinderen.	
  	
  
De	
  vredeswens	
  was	
  ook	
  heel	
  leuk.	
  Pater	
  Veltman	
  riep	
  de	
  kinderen	
  naar	
  
voren	
  om	
  elkaar	
  de	
  vrede	
  toe	
  te	
  wensen	
  en	
  vervolgens	
  mochten	
  de	
  
kinderen	
  de	
  mede	
  parochianen	
  de	
  vrede	
  	
  door	
  geven	
  met	
  een	
  
handdruk.	
  	
  
	
  
Woord	
  van	
  dank	
  aan	
  allen	
  die	
  deze	
  viering	
  weer	
  mogelijk	
  hebben	
  
gemaakt	
  en	
  zien	
  elkaar	
  graag	
  weer	
  in	
  de	
  volgende	
  gezinsviering.	
  De	
  
datum	
  wordt	
  vermeld	
  in	
  de	
  oktober	
  editie	
  van	
  de	
  Urbanesklanken.	
  	
  
Na	
  afloop	
  van	
  de	
  viering	
  kregen	
  de	
  kinderen	
  een	
  papieren	
  bloem	
  
uitgereikt	
  met	
  daarbij	
  een	
  uitnodiging	
  voor	
  de	
  eerste	
  Kinderclub	
  middag	
  
donderdag	
  19	
  september	
  a.s.	
  	
  
	
  
Namens	
  de	
  werkgroep,	
  
Marja	
  den	
  Haan	
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Nesser Dames Vereniging
Op dinsdag 10 september: strandwandeling
We beginnen het seizoen dit jaar sportief….
Voor de liefhebbers die van zand zee en wind houden:
we gaan een strandwandeling maken…..
We lopen van Katwijk naar Noordwijk.
Verzamelen om 8.45 uur bij het dorpshuis.
Kosten: € 2,50 pp voor de benzine
Lunch op eigen kosten.

Op maandag 23 september, om 20 uur,

Kent u ze nog, die spelletjes die we de lange winteravonden
speelden, toen we nog niet ‘s avonds naar de tv keken……. Die
ouderwetse gezelligheid komt vanavond weer terug.
U komt toch ook?
Kosten: € 2,00 incl. Koffie of thee; niet-leden: € 4,00
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E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

tel.: 020-6473238

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 transport 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

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
Kerkbalans

Rabobank 39.23.53.407
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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WELKOM BIJ DE KINDERCLUB!
Op donderdag 19 september wordt in
de pastorie van de Sint Urbanuskerk
gestart met de Kinderclub, welke
bestemd is voor kinderen van 7 – 12
jaar, uiteraard zijn ook broertjes,
zusjes, vriendjes en of vriendinnetjes van harte welkom!
Wat gaan we doen bij de kinderclub:
- Éénmaal in de maand van 15.30 uur – 17.00 uur zal op
een speelse en actieve wijze kennis gemaakt worden
met één van de verhalen uit de Bijbel, maar in de loop
van het jaar gaan we ook andere leuke dingen doen
o.a. liedjes voor de gezinsviering instuderen en taart
bakken!
De ervaring met de 1e Communicantjes is dat zij graag met
deze middagen door willen gaan, maar… het spreekt voor
zich dat wij van de medewerking van ù als ouders
afhankelijk zijn!
Voor verdere informatie en of aanmelden kan u contact
opnemen met:
- Angela van Schie: 06-13533891
- Marja den Haan: 06-51354834
- Angela van Schaik: 0297-582992 of
- Elly van Rooden: 0252-517592
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