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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,
e maand september staat op het punt te beginnen, waarmee
we de zomerperiode achter ons laten. Een periode van rust en
ontspanning waarin we misschien verre oorden hebben bezocht,
of gewoon thuis zijn gebleven. We
de tijd hebben genomen om
lekker te ontspannen en te
genieten van de mooie dingen die
we dan zoeken en ontmoeten,
variërend
van
lekker
eten,
interessante
uitstapjes
tot
verrijking door het kennis maken
met andere mensen en culturen.
Dat we dit kunnen doen is van een rijkdom waar we ons niet altijd
van bewust zijn en misschien zelfs als een vanzelfsprekendheid
beschouwen. Maar dat is het natuurlijk niet. Voor heel veel
mensen op deze aarde is bovenstaande een luxe welke ze
zichzelf niet kunnen permitteren. Spelen heel andere zaken een
rol die absolute voorrang vereisen. Wat dacht u van de burgers in
Syrië die continue moeten vluchten voor oorlog en geweld, op
zoek naar veiligheid voor zichzelf en het gezin. Of medeChristenen die leven in een
omgeving waarin een andere
religie wordt beleden en wordt
neergekeken op Bijbel en
Geloof
met
vervolging,
afstraffing en zelfs de dood als
gevolg. Deze excessen komen
heden ten dage ook voor in
onze eigen Westerse wereld: denk aan pater Jacques Hamel,
onlangs vermoord door 2 jeugdige aanhangers van IS in een
klein dorpje, niet veel groter dan Nes, vlakbij Rouen. Maar naast
oorlog en geweld zijn er ook andere zaken die dagelijks om
voorrang vragen. Een dak boven het hoofd en aanschuiven aan
een maaltijd, primaire zaken, niet altijd vanzelfsprekend!
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Wereldwijd willen we als katholieken ons inzetten om deze
wereld mooier en beter te maken voor iedereen. Paus Fransiscus
laat zo menigmaal van zich horen, bezoekt de zwakkeren en
vraagt om barmhartigheid van en naar de medemens. Eenzelfde
duidelijke en voortdurende boodschap van vrede en liefde als
ruim 2000 jaar geleden.
Ook onze eigen gemeenschap in Nes draagt daarin haar steen
goed bij waar mogelijk. Denk aan de bijdragen aan de brood- en
voedselbank acties, de missiegroep en 3e wereldverkopen, de
collectes
en
andere
financiële bijdragen aan de
verschillende
acties
en
projecten. Een ander project
waar we binnen eigen
parochie én onze regio uw
aandacht voor willen vragen
is de organisatie ‘Barbarugo’.
Medeparochianen
Ruud
Goedknegt en Jan Compier,
drijfkrachten achter deze stichting, willen middels het opzetten
van bamboeplantages met en door de lokale bevolking ervoor
zorgen dat er werkgelegenheid en kennis wordt gecreëerd en
daarmee inkomsten en een bestaan wordt opgebouwd, zodat zij
op eigen benen een toekomst hebben. Dagelijks brood op de
plank. Een leven waarin hun kinderen in vrede naar school
kunnen om verder te kunnen komen in deze wereld. Ofwel
eenzelfde rijkdom kunnen ervaren zoals wij. Door het geven van
uw stem op tiny.cc/helpGhana steunt u deze stichting
waarmee zij kans maakt om een mooi geldbedrag te winnen ter
ondersteuning van haar activiteiten. Op de website zullen de
komende weken een aantal artikelen verschijnen waarin een en
ander wordt verteld over dit schitterende en grootse initiatief.
Geef uw stem! Een kleine moeite waarmee we samen veel
kunnen bereiken. Vanzelfsprekend, toch..?
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Na alle rust van de afgelopen weken gaan we nu weer fris en vol
goede moed verder. Er staat genoeg op de agenda! Op 11
september is het Monumentendag en gaan ook de kerkdeuren
van ons 125-jarig Rijksmonument weer open. Georganiseerd
door stichting ‘Vrienden van Urbanuskerk’ bent u van harte

welkom om deze dag, met als thema “Symbolen en Iconen”, de
rijkdom van het interieur van een geheel andere kant te bekijken.
Zeer aanbevolen! Meer over dit en de andere activiteiten vindt u
terug in de bijdrage van de stichting achterin deze
Urbanesklanken.
Deze maand willen we ook een vervolg geven aan het verder
vernieuwen van de schoeiing; ditmaal in de sloot bij de moestuin
en muur van de voormalige kerk. Hoogstnodig gezien de huidige
staat waarbij gelijk de sloot zal worden ontdaan van alle
bouwsels en oversteekmaterialen die er in de loop van de tijd
terecht zijn gekomen. En wel zo veilig voor de kinderen die deze
soms gebruiken als toekomstige olympiade-aspiranten van de
evenwichtsbalk.
	
  
5

Na het plotselinge wegvallen van Niek Baas is het koorbestuur
op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent en organist. Er zijn
verschillende
(oud)
parochianen benaderd
of zij hier geen brood
in zagen, maar dit blijkt
toch
niet
zo
eenvoudig. Een beeld
wat overigens ook bij
andere parochies in de
regio naar voren komt.
Aan kwaliteit ligt het
hierbij niet, het is meer
de tijd die ontbreekt
helaas. We houden
hier echter hoop, in
samenwerking met de
huidige
organisten
moet
dit
toch
mogelijke oplossingen
bieden.
Er
is
ondertussen
een
(voorlopige?)
oplossing
gevonden:
Nu
worden
de
verschillende vieringen
op het orgel begeleid
door Peter Overdijk en
sinds kort ook zéér
verdienstelijk door Ria
Kempers, waar we
heel erg blij mee zijn!
Nieuw
is
dat
binnenkort Leo van Rijt
het St.Ceciliakoor onder zijn hoede zal nemen. Leo heeft in onze
kerk al eerder meerdere malen als organist op zeer bedreven
wijze ons Adema-orgel bespeeld. De intentie is dat hij het koor 1
keer per maand tijdens de vieringen zal dirigeren om haar op
deze wijze nieuwe hoogten te laten bereiken. De overige
vieringen zal het St.Ceciliakoor dan op eigen kracht de vieringen
blijven opluisteren. We zijn Leo hiervoor zeer dankbaar en
wensen hem veel succes en plezier toe!
Vrede en dagelijks brood, een niet vanzelfsprekende rijkdom
voor iedereen. Laten we er samen aan werken en er zelf
ondertussen steeds weer dankbaar van genieten!
Graag tot de Urbanesklanken van oktober,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 3 september, 19.00 uur
Joop van Dam
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen

Misintenties, zondag 4 september, 09.30 uur
Martien den Blanken
Niek Baas
Theo Zeinstra
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
Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee
Gerard Koeleman en overleden familie
Jeanne van Oostveen
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Misintenties, zaterdag 10 september, 19.00 uur
Dré Verkerk
Overleden ouders Co en Geertruida Verkerk-Rijnders
Overlden ouders Petrus en Catarina Zeldenthuis-van Eijk
Jan Andriessen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 11 september, 09.30 uur
Niek Baas
Martien den Blanken
Helena Harte-Korrel
Willy van der Veen
Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post
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
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Adrianus Huyskes
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Misintenties, zaterdag 17 september, 19.00 uur
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Herman Fontijn
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 18 september, 09.30 uur
Martien den Blanken
Niek Baas
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
Overleden ouders Peet en Greet van Tol
Matthieu van Tol - jaarmis
Overleden familie Mesman-van der Laan
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom
Sjaak van Tol
Klaas Zwartendijk
Henk van Schaik
Overleden familie Compier-Blommesteijn
Nicolaas Nieuwendijk
Voor een gezegend en gezond gezin
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Misintenties, zaterdag 24 september, 19.00 uur
Joop van Dam
Pater Kees Veltman
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 25 september, 09.30 uur
Niek Baas
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
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Dave de Laat
Overlden familie Huyskes-Roeleveld
Conny Wesselingh
Overleden ouders Schrama-Huijg
Edwin Houtkamp
Jeanne van Oostveen
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn
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Activiteiten in het cluster
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Activiteitenoverzicht september 2016
datum

tijd

soort viering

voorganger

za. 3 sep

19:00 u

Woord- en
GebedsViering

Maurice Fontijn

zo. 4 sep

09:30 u

Eucharistie Viering

za. 10 sep

19:00 u

Woord- en
GebedsViering

zo. 11 sep

09:30 u

Eucharistie Viering

zo. 11 sep

11:00 u

Monumentendag, thema: “Symbolen en
Iconen”

wo. 14 sep

19:30 u

Parochievergadering

za. 17 sep

19:00 u

Woord- en
GebedsViering

zo. 18 sep

09:30 u

Woord- en Communieviering /
Gezinsviering "Samen in zijn Voetspoor"

wo. 21 sep

09:00 u

Kerkwerk

za. 24 sep

19:00 u

Woord- en
GebedsViering

zo. 25 sep

09:30 u

Eucharistie Viering

Marino den
Haan

Paul Goossens

Elly van Rooden

27/28 aug: Zonnebloemloten-verkoop na de dienst
Kapelaan Darek Karwowski: vakantie t/m 6 september
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zang

organist

lector

misdienaars

Samenzang

Ria Kempers

Jos den Haan

St. Cecilia

Ria Kempers

Casper
Stevens

Casper
Stevens

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Peter Overdijk

Margaret
Timmermans

Ab en Cock

georganiseerd door Stichting Vrienden. Zie verderop in deze
Urbanusklanken voor het programma.
Samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

Kinderen

Peter Overdijk

Kinderen

Jeroen, Anne,
Maayke

Samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Leo?/Peter ?

Cilia Krak

Ab en Cock
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Collectes september
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk vindt plaats in het
weekend van 3 en 4 september.
In het weekend van 17 en 18 september zal in onze parochiekerk de
Vredesweekcollecte plaatsvinden.
Opbrengst collectes.
weekend
weekend
weekend
weekend
weekend
weekend
weekend

2 + 3 juli
9 + 10 juli
16 + 17 juli
23 + 24 juli
30 + 31 juli
6 + 7 augustus
13 + 14 augustus

361,80
307,25
271,70
270,15
240,30
259,70
208,25

Mededeling van het secretariaat
Vanaf donderdag 1 september is het secretariaat weer van 10 tot 12
uur geopend.
Aanslag in Frankrijk
In Normandië is de 85 jarige pater Jacques Hamel vermoord tijdens het
opdragen van de H. Mis door twee jonge extremisten, Zij begingen
deze daad op ’n door de weekse-dag in ’n dorpje vlakbij Rouen. Met
paus Franciscus, de bisschop van Rouen en de bisschoppen in
Nederland zijn ook wij als belijdend gelovigen in Nes aan de Amstel
diep geschokt. Wij roepen u op tot gebed en steun aan hen die zich
inzetten voor een vredevolle samenleving waarin geen ruimte zal zijn
voor religieus en nationalistisch geweld.
Kerkbalans
Tijdens de vakantieperiode is er weinig gebeurd aan de inkomstenkant
van de aktie Kerkbalans. De tussenstand bedraagt op 20 augustus
2016, €. 13.240,98
Een heel aardig bedrag maar bij lange na niet voldoende om het
benodigde streefbedrag van €. 22.500 voor 2016 te kunnen halen. Wij
begrijpen dat tijdens de vakantie het betalen van uw bijdrage niet de
hoogste prioriteit heeft, maar… vergeet u a.u.b. niet om nu alsnog uw
bijdrage aan onze Urbanusparochie over te maken. Het parochieteam
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kan haar dienstverlening aan u slechts in stand houden door uw royale
bijdragen.
Graag willen wij de gulle gevers die in 2016 hun bijdrage al hebben
voldaan hiervoor bedanken, al is een extra bedrag natuurlijk welkom.
En voor hen die van plan zijn om hun bijdrage voor dit jaar nog te
leveren,
’’ Doe dit vooral vandaag,
dan kunt u het morgen niet vergeten ’’
Ook wil het parochieteam u graag attenderen op de mogelijkheid om,
via een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te
schenken. Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een
flink gedeelte van uw schenking terug. Dit kan tegenwoordig zelfs
zonder tussenkomst van een notaris worden geregeld.
Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:
John Fontijn en Joop Sibum.
De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken.
Feestelijkheden ter gelegenheid van 50 jaar De Burght
In de week van 18 - 25 september zal worden gevierd dat de kerk aan
het Potgieterplein - onder de meesten van u bekend als De Burght - 50
jaar geleden in gebruik is genomen. De parochiegemeenschap nodigt u
graag uit om op zondag 18 september samen met hen God te danken
voor dit jubileum. Aan deze feestelijke Eucharistieviering zullen al onze
koren meewerken.
U bent vanaf 10.15 uur welkom op de koffie voorafgaand aan de
viering die om 11.00 uur begint. Na de viering is er een feestelijk
samenzijn en kunt u de expositie bezoeken die de geschiedenis van
’’50 jaar De Burght’’ in beeld brengt.
Het parochieteam van De Burght hoopt dat u het feest met uw
aanwezigheid wilt opluisteren en komt meevieren.
U bent van harte welkom
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Stichting	
  Vrienden	
  van	
  de	
  	
  
Urbanuskerk	
  
te	
  Nes	
  aan	
  de	
  Amstel	
  
	
  

	
  
Kerktorenklimmen groep 8
Op dinsdagmiddag 28 juni 2016 hebben we met groep 8 van de basisschool
De Zwaluw uit Nes de kerktoren beklommen. Dat gaf voor iedereen een
mooi uitzicht over Nes, de school en de polder. De schoolverlaters konden
zelfs zien waar hun volgende school is (Uithoorn, Amstelveen of Aalsmeer).
Na afloop kreeg iedereen een certificaat als bewijs de toren beklommen te
hebben.
Het torenklimmen was een oud gebruik van hoofdmeester Niek Baas die van
1968, tot zijn pensionering in 1994, met de schoolverlaters de toren
beklommen heeft. We zijn blij dat we vorig jaar deze traditie weer voor het
eerst in ere hersteld hebben want het blijkt nog steeds een bijzondere
activiteit. Meer foto’s kunt u vinden op onze website.

	
  

	
  
	
  

16

Op verzoek van de familie Zeinstra:
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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	
  moedige	
  bisschop,	
  die	
  ook	
  dokter	
  was	
  
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=35	
  
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=35	
  

Valentijn was bisschop. Hij woonde in Terni, een
stadje vlak bij Rome.
Nu was Valentijn niet alleen maar bisschop.
Hij was ook dokter. En hij was een wijs man.
Als je dat allemaal bent komen de mensen
graag naar je toe. Bij Valentijn was iedereen
welkom. Als dokter genas hij veel zieken. En als
bisschop gaf hij goede raad. Heel bijzonder was
dat hij iedereen die bij hem kwam een bloem gaf.
En hij zei erbij: “Die bloem is voor jou, omdat je
ziek bent, omdat je het moeilijk hebt, omdat je verdrietig bent, omdat je een fijn
mens bent”

In Rome was de keizer de baas. Hij wilde heel de wereld veroveren. In de tijd
van Valentijn was hem dat al aardig gelukt. Bijna alle landen van Europa
hoorden bij het grote Romeinse Rijk. Over de belangrijke wegen marcheerden
soldaten, altijd wel op weg om ergens een opstand te onderdrukken of een
nieuw stuk land, ver weg, voor het rijk te winnen.
Er moesten dus heel veel soldaten zijn en er moest heel veel gevochten
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worden. Nu was de keizer bang dat de vriendinnen en de vrouwen van de
soldaten hun mannen tegen zouden gaan houden: “Blijf nu maar eens thuis.
Die oorlog is veel te gevaarlijk en jij bent veel te vaak weg.” En zo had de
keizer besloten dat soldaten niet mochten trouwen.
Bisschop Valentijn vond dat maar niets. Als een jongen van een meisje hield
moesten ze toch kunnen trouwen?. De soldaten in Terni wisten hoe hun
bisschop over deze maatregel dacht. Stiekem kwamen ze met hun meisje
naar de bisschop. En die trouwden hen gewoon. Ze kregen nog een mooie
bloem mee!
Maar Valentijn werd verraden. Hij werd opgepakt en in de gevangenis
gegooid. De keizer was zo kwaad dat hij oordeelde dat Valentijn gedood
moest worden. De gevangenbewaarder kende Valentijn. Meteen begon hij te
vertellen dat z’n eigen dochter erg ziek was. De dokter-bisschop wilde graag
helpen. Van alle kanten probeerde de cipier hem vrij te krijgen. Dat bleek
onbegonnen werk. En op een morgen, toen de bewaker de cel openmaakte,
was Valentijn weg. Die nacht was hij weggevoerd voor zijn executie.
Diep teleurgesteld ging de cipier naar huis. Stom verbaast zag hij zijn zieke
dochter helemaal gezond in de kamer staan. Ze had een enveloppe in de
hand. Samen maakten ze hem open. Er viel een bloem uit…en een briefje: “Ik
dacht aan jou, Ik hou van jou, Valentijn”.
Valentijn is op 14 februari 268 vermoord door keizer Claudius II. Hij ligt
begraven in de grote kathedraal van Terni. Daar is 14 februari niet zomaar
Valentijnsdag. Al eeuwenlang gaan op die dag verliefde jongens en meisjes
naar zijn graf. Daar zweren ze elkaar trouw. Je zou kunnen zeggen dat ze nog
steeds bij Valentijn trouwen. Die dag is de kerk daar stampvol.

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	
  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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Zondag 18 september om 9.30 uur is eerste
gezinsviering
na de vakantie gepland.
Met als thema:
'Samen in zijn voetspoor'
Na dienst kunnen we in de pastorie een
glaasje limonade en een kopje koffie drinken en
elkaar de vakantieverhalen vertellen.
Tot de 18e september
Marja, Angela, Elly en Angela
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15 Augustus, Maria bedevaart vanuit de 5 parochies
Kudelstaart/Aalsmeer/De Nes/De Kwakel/Uithoorn

Op Maria Hemelvaart zijn we weer op bedevaart geweest bij de
Mariagrot in Noordeinde. Prachtig weer hadden we erbij, maar de wind
zat voor het mooie in de verkeerde hoek, waardoor de vliegtuigen af en
aan vlogen. Maar dat geeft ook wel weer iets speciaals aan een
openluchtviering.
Pastoor Samuel ging voor en met ruim 100 mensen, jong en oud,
hadden we een mooie groep om samen de eucharistie te vieren. En
eenieder kon zijn of haar gebed op papier zetten , waarvoor bij de
voorbede, maar ook na de lunch bij het rozenkransgebed speciaal
gebeden werd.
Het was een mooie manier om samen vanuit de 5 parochies deze
Mariafeestdag te vieren. Bent u er volgend jaar ook bij?
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Nesser	
  Dames	
  Vereniging,	
  vrijdag	
  16	
  september	
  
	
  

Jubileum-‐busuitje	
  
	
  

Vandaag	
  vieren	
  we	
  ons	
  65-‐jarig	
  bestaan.	
  We	
  gaan	
  met	
  de	
  bus	
  naar	
  
Texel.	
  Daar	
  wacht	
  ons	
  een	
  leuke	
  dag	
  en	
  vieren	
  we	
  dat	
  we	
  al	
  zo	
  lang	
  
een	
  bloeiende	
  vereniging	
  zijn.	
  	
  
	
  
Vertrektijd	
  7.45	
  uur	
  hoek	
  Kerklaan	
  -‐	
  Pastoor	
  van	
  Zantenlaan.	
  
Om	
  +/-‐	
  21.00	
  uur	
  zijn	
  we	
  weer	
  terug.	
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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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Stichting	
  Vrienden	
  van	
  de	
  	
  
Urbanuskerk	
  
te	
  Nes	
  aan	
  de	
  Amstel	
  

	
  
	
  
Open Monumentendag
Thema ‘Iconen en symbolen’
zondag 11 september 11:00 – 17:00 uur

Speciaal voor Open Monumentendag is Peter Overdijk op zoek gegaan naar
de iconen en symbolen in onze Urbanuskerk. Op een speciaal voor deze dag
gemaakte hand-out zijn de symbolen en verklaringen zichtbaar en natuurlijk
kunnen we u ook wijzen waar ze te vinden zijn in de kerk. Iedereen is
welkom om de kerk te bezichtigen!
Zoals altijd op Open Monumentendag is het ook nu mogelijk de kerktoren te
beklimmen. Kerktorenklimmen is niet geschikt voor kinderen onder de
1.20m lengte en alleen mogelijk voor goede klimmers (ladder).
De kerk is tijdens deze dag gratis toegankelijk, voor het kerktoren-klimmen
vragen we 2 euro per persoon.

Toekomstige activiteiten:
Jong Talent Concert: Zondagmiddag 6 november
Kerst aan de Amstel: Zaterdag 17 en zondag 18 december
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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