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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 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 Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
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  

mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
  
       e staan aan het begin van de maand september met het 
najaar in zicht. We kunnen, als we even terugkijken, gerust 
stellen dat we een paar zeer bewogen maanden achter ons 
hebben liggen. Het Covid19-virus deed begin dit jaar zijn intrede 
en heeft ons in de maanden daarna allen hard geraakt. Of in de 
privésfeer, of zakelijk, iedereen heeft met de gevolgen en de 
maatregelen te maken gehad en moest zien zich daar een weg 
in te vinden. Het Coronavirus heeft ons ook iets duidelijk 
gemaakt: waar men als individu, groep of maatschappij dacht 
dat zekerheden in het leven ingebouwd kunnen worden, waar 
succes gebaseerd is op individuele inspanning of eigen, 
aangeleerde talenten, waarbij de wereld maakbaar is en we op 
eigen inzicht kunnen varen, blijkt dat deze zekerheden niet 
bestaan. En zeker niet constant zijn. Een virus, zo klein dat het 
met het blote oog niet zichtbaar is, blijkt in staat te zijn de hele 
maatschappij overhoop te halen, mensen verplicht te isoleren, 
welvaart en rijkdom in tijd van een paar maanden weg te vagen, 
gezondheid en haar wetenschap zwaar op de proef te stellen. 
Met onzekerheid, vereenzaming, vertwijfeling en onrust als 
resultaat. Wat een droevige, slechte oogst!  
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Wat kunnen we hier als mens tegen doen? Zekerheden en 
garanties tegen ellende en misère bestaan helaas niet. We 
kunnen hiertegen alleen weerstand bieden en houvast zoeken 
om dit soort situaties het hoofd te bieden. Als individu blijkt dit 
overigens minder goed of niet te werken. We floreren als mens 
het beste in een groep. Of een gemeenschap, zoals die van de 
St.Urbanusparochie. Daarbij hebben we ook een leidraad en 
inspiratie nodig: de Boodschap van ons evangelie en het 
voorbeeld van onze Lieve Heer als rode draad en constante in 
ons leven. Die combinatie is ijzersterk en het werkt! Het geeft 

houvast, richting, zekerheid en 
uithoudingsvermogen om ook 
deze stormen van ellende te 
kunnen doorstaan. Gelukkig 
maar!!  
 Ook wij als parochieteam 
hebben ons best gedaan om de 
gevolgen van de vele en 
moeilijke beperkingen zo klein 

mogelijk te houden en het contact met u niet te verliezen toen 
samen vieren even niet mogelijk was. Dat u gehoor gaf aan 
onze oproep om bij de opstart van de vieringen begin juli weer 
samen te komen en vervolgens onze St.Urbanus rijk bezet was 
om samen te vieren maakte ons een beetje stil. Stil van trots en 
ja, ook van ontroering. Gemeenschap zijn met elkaar blijkt 
waardevol en geeft steun, troost, houvast en kracht in deze 
onzekere tijden. Daarom willen we u hierbij een groot 
compliment geven voor uw betrokkenheid en toewijding:  

!!!Dank, Dank, Dank u wel!!!  
We zijn er nog niet uit, deze storm. Via de 
media horen we berichten dat er weer een 
toename is van het aantal besmettingen 
wereldwijd. Laten we hopen dat dit slechts 
van tijdelijke aard is. De maatregelen die we 
in de kerk hanteren blijven i.i.g. van kracht om 
uw aller gezondheid te beschermen. Als 
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gemeenschap, gecombineerd met de zekerheid van de 
Boodschap van ons evangelie, gaan we deze moeilijke tijd 
uitzitten en overwinnen!! 
 

Ook een aantal 
jongeren binnen de 
parochie kregen een 
tegenslag te verwerken: 
het feest van hun 
Eerste Heilige 
Communie kon niet 
doorgaan, terwijl de 
voorbereidingen al zo 
goed als afgerond 
waren. Elly heeft steeds 
goed contact met hen 

gehouden en het goede nieuws is dat in september de 
voorbereidingen voor het grote feest weer opgestart worden. De 
plechtige viering waarbij de kinderen dan hun eerste communie 
gaan ontvangen staat gepland op zondag 25 oktober. 
 
Meer goed nieuws: Op zondag 
13 september is er de jaarlijkse 
Monumentendag. Deze wordt bij 
ons in de kerk altijd 
georganiseerd door de Stichting 
Vrienden van de Urbanuskerk. 
Het thema van dit jaar is 
‘Leermonument’. Onder invloed 
van de maatregelen tegen het 
virus gaf dit een extra uitdaging, 
welke ze zeer enthousiast en vol 
energie zijn aangegaan. Het resultaat is verrassend, zeer 
informatief, leuk en helemaal van deze tijd. Nieuwsgierig 
geworden? Verderop in deze Urbanesklanken kunt u hier meer 
over lezen, horen en zien (..)!  
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We zijn weer samen onderweg, gedragen en gesteund door de 
continue boodschap van het Evangelie gecombineerd met de 
saamhorigheid en kracht van onze St.Urbanusgemeenschap. 
We prijzen ons zeer gelukkig dat u hier zo groots aan bijdraagt. 
Zo is er altijd licht aan de horizon te vinden, ook in deze moeilijke 
tijden.  
 
Graag tot de Urbanesklanken van oktober, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 5 september, 19.00 uur 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van Schaik 
 

 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 6 september, 09.30 uur 
Cees van Tol 
Dorus Schrama 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
Theo Zeinstra 
 
 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 12 september, 19.00 uur 
Cees van Tol 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 
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Misintenties, zondag 13 september, 09.30 uur 
Cees van Tol 
Dorus Schrama 
Jopie Overwater-Barlag 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Sjaak van Tol 
Theo van Schaik 
 
 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 19 september, 19.00 uur 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Theo van Schaik 
 
 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 20 september, 09.30 uur 
Cees van Tol 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Klaas Zwartendijk 
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Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman 
Matthieu van Tol - jaarmis 
Theo van Schaik 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor een 90-jarige 
 

 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 26 september, 19.00 uur 
Cees van Tol 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 27 september, 09.30 uur 
Cees van Tol 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
Voor een gezond huwelijk 
  



 10 

 
Activiteitenoverzicht september 2020 
 
 

datum: tijd: begeleiding  
ivm Corona: 

soort viering: voorganger: zang:  

do.3 sep 15:45 u  bijeenkomst ter voorbereiding  
EHC dd. 25 oktober 

  

za.5 sep 19:00 u Maurice ovb Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden Zomerzang 
zo.6 sep 09:30 u Joop –  

Margaret 
Woord- en Communieviering  
opening werkjaar 

Elly van Rooden Zomerzang 

za. 12 sep 19:00 u John Woord- en Gebedsviering Marino den Haan Zomerzang 
zo. 13 sep 09:30 u Hans-Cockie Eucharistieviering  Zomerzang 
zo. 13 sep 11-17 u  Monumentendag 

Thema: “Leermonument” info 
verderop in deze Klanken 

  

za.19 sep 19:00 u Maurice  Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn Zomerzang 
zo.20 sep  09:30 u Joop - John Woord- en Communieviering 

Gezinsviering 
Elly van Rooden Zomerzang 

do.24 sep 15:45 u  bijeenkomst ter voorbereiding  
EHC dd. 25 oktober 

  

za.26 sep 19:00 u John Woord- en Gebedsviering Paul Goossens Zomerzang 
zo.27 sep 09:30 u John - Ab Eucharistieviering  Zomerzang 
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zang:  organist: lector/: misdienaar: koster: 
  

 
   

Zomerzang Ria Kempers ovb   Maurice/Ab 
Zomerzang Ria Kempers ovb Margaret  

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

Zomerzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 
Zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Ab/John 
  

 
 

   

Zomerzang Peter Overdijk   John 
Zomerzang Peter Overdijk Kinderen Maayke,  

Jeroen 
Ab/John 

  
 

   

Zomerzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 
Zomerzang Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Ab Ab/John 
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Activiteiten in het cluster 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 5 en 6 september.  
 
Opbrengst collectes   

weekend  04 + 05 juli 1313,45 
weekend  11 + 12 juli 402,55 
weekend  18 + 19 juli  302,25 
weekend  25 + 26 juli  387,15 
weekend  01 + 02 augustus 419,00 
weekend  08 + 09 augustus 350,90 
weekend  15 + 16 augustus  342,95 
weekend  22 + 23 augustus  349,50 

 

Het parochieteam wil u van harte bedanken dat u, na al die 
maanden waarin geen vieringen mogelijk waren, zo ruimhartig 
in de collecte heeft bijgedragen.   
 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 23 augustus bedraagt  € 17.504,14 
ofwel 78% van het streefbedrag voor dit jaar.   
 

Alle gulle gevers van harte bedankt. 
 

Ook willen wij 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 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u op pag. 2 van de Urbanesklanken. 
 
Namens het parochieteam, 
Joop Sibum  
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Zoek mij niet in deze wereld, ik ben niet van hier. 

Ik ben de wind, die om je heen waait, ik ben het zonlicht in de sneeuw. 

Ik ben de zachte regen in het voorjaar, ik ben de stilte van de morgen. 

Ik ben de stralende ster aan de hemel, zoek mij daar en ik zal er altijd 
zijn. 

†Na een periode van afnemende gezondheid is in alle rust overleden onze 

Cornelis Joannes Jozef van Tol 
- Cees - 

Nieuwer-Amstel, 23 maart 1929 Uithoorn, 15 augustus 2020 
weduwnaar van Wil Fes 

 

Op donderdag 20 augustus hebben wij, tijdens de gezongen uitvaart in 
onze Sint Urbanuskerk, afscheid van Cees genomen en bijgezet in het 
graf bij Wil zijn vrouw, op ons parochiekerkhof ” Vreedenhof ”.  
 

Moge hij, nu samen met haar, voortleven in de eeuwige rust en liefde 
van God zijn Schepper, op wie hij zo vertrouwde.  
 

Wij wensen zijn zoons, dochter, schoondochters, kleinkinderen en 
allen die hem zo dierbaar waren, veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.  
 

 
Wist u dat…… 
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo de grootste Maria 
bedevaartplaats in Nederland is, dat haar geschiedenis terug gaat tot 
het eind van de 14e eeuw? Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter 
Nood wekelijks een nieuwsbrief met activiteiten plaatst op haar 
website en u van harte welkom bent in Heiloo ?  
 
Meer informatie op de website: www.olvternood.nl 
De openingstijden: in de zomer van 8.30 – 19.30 
en in de wintertijd van 8.30 – 17.00uur 
Tel: 072 505 1288, adres: Kapellaan 144,  1851 PE Heiloo 

 

Joop  

http://www.olvternood.nl/
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Ter inspiratie 
 
Tijdens het schrijven van deze Ter inspiratie is er een ware hittegolf 
in Nederland. De stranden liggen vol met mensen die niet met 
vakantie zijn maar in Nederland zijn gebleven. Ook veel 
buitenlandse gasten liggen te bakken op het strand. Maar of overal 
de 1,5 meter afstand wordt aangehouden i.v.m. Covid-19…... denk 
zeker van niet. 
Zelf ben ik niet te vinden op het strand met deze warmte en de vele 
mensen die er zijn, maar met dit warme weer blijf ik het liefste thuis 
waar het gelukkig koel en heel rustig is. 
 
Zoals bekend zijn vanaf half maart door Covid-19 alle activiteiten stil 
gelegd en daardoor moesten we het grote feest van de EHC, welke 
in mei gepland stond uitstellen.  Begin september gaan we weer 
met het vervolg op de EHC starten en we hopen dat de kinderen na 
een jaar intensieve voorbereiding op zondag 25 oktober eindelijk 
met ons aan tafel mogen gaan, zodat zij helemaal in onze 
parochiegemeenschap opgenomen kunnen worden.  
 
Zondag 6 september starten we weer aan een nieuw kerkelijk 
werkjaar, hopelijk bent u allen, na een periode van vrij zijn, weer 
opgeladen, om met frisse moed hieraan te beginnen.  
 
Ik wens ons allemaal toe dat het een mooi, en misschien weer een 
“normaler” seizoen gaat worden. 
 

Elly van Rooden. 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Bestuurswissel 
 
Per 1 september vinden er meerdere bestuurswisselingen plaats.  

Yvonne Seebregts heeft besloten na 9 jaar te stoppen met haar 
bestuurswerk voor onze stichting. Op 1 oktober 2011 trad Yvonne toe tot 

het bestuur en werd in januari 2015 voorzitter. Onder haar voorzitter-

schap is het nettoresultaat verbeterd en hebben we meer kunnen 

bijdragen aan de instandhouding van het monument. Kerst aan de 
Amstel is in afgelopen jaren een waardevolle traditie geworden, waar we 

dankbaar gebruik hebben gemaakt van Yvonne’s enthousiasme en 

organisatietalent. Yvonne, hartelijk dank voor je inzet voor onze stichting 

en samenwerking! We hopen tijdens Kerst aan de Amstel op feestelijke 
wijze afscheid te kunnen nemen.  

Doordat de voorzittersfunctie vacant kwam hebben we besloten dat Peter 

Overdijk per 1 september voorzitter van de stichting wordt. Peter is sinds 

2014 bestuurslid van onze stichting, waarvan de laatste jaren secretaris.  
De secretarisfunctie wordt per 1 september bekleed door Marc van 

Lammeren. Marc woont in Nes en is docent in het middelbaar onderwijs. 

Met behulp van Marc hopen we ook voor de jeugd aantrekkelijke 

activiteiten te organiseren.  
Per 1 september verwelkomen we nog een tweede nieuw bestuurslid; 

Vincent Blom. Vincent woont in Aalsmeer en is oprichter/eigenaar van 

bloemen im- en exportbedrijf Floral Charm te Aalsmeer. Sinds Rinus en 

Coby Verheggen gestopt zijn met hun bloemenbedrijf naast de 
Urbanuskerk is Vincent sponsor van de bloemen waarmee de kerk elke 

keer weer prachtig aangekleed wordt.  

Monique de Bruin blijft aan in haar functie als penningmeester. 

 
Kortom, we gaan voor een mooie doorstart per 1 september en hopen u 

te ontmoeten tijdens Open Monumentendag! 
 

Peter Overdijk, voorzitter                  Monique de Bruin, penningmeester 

Marc van Lammeren, secretaris         Vincent Blom, bestuurslid 

 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00 
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Wij (Paul van Vliet) 
 
Als wij niet meer geloven dat het kan, 
wie dan wel? 
Als wij niet meer vertrouwen op en houden van, 
wie dan wel? 
Als wij niet meer proberen om van fouten te leren, 
als wij het getij niet keren, wie dan wel? 
Als wij niet meer zeggen hoe het moet, 
wie dan wel? 
Als wij niet meer weten wat er toe doet, 
wie dan wel? 
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen 
voor een kans op betere dagen, wie dan wel? 
Als wij niet meer geloven dat het kan, 
wie dan wel? 
Als wij niet meer komen met een plan, 
wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen 
voor de kinderen van morgen, wie dan wel? 
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen 
waar zij in kunnen springen, wie dan wel?   
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Katholieke coronabegrippen 
 
Nooit geweten dat zoiets bestond, maar ik kwam het toevallig tegen 
op internet: bijzondere woorden die in deze coronatijd opeens in de 
katholieke kerk gebruikt worden. 
U kent er vast ook wel een paar: hostiegrijper, wijwatervrees, 
eerstecommunievertraging, en nog meer van zulk fraais. 
De schrijvers van het desbetreffende boekje, Frank Bosman, Eric van 
den Berg en Peter van Soest hebben met veel plezier al dit soort 
woorden verzameld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de ene kant ergerden zij zich aan de vele ge- en verboden in de 
bisschoppelijke coronaprotocollen, aan de andere kant waren zij het 
erover eens: dit vraagt om satire. En een beetje humor in de kerk is 
beslist niet verkeerd. 
Het boekje is gratis te downloaden via 
www.mediakathedraal.nl/lexicon-katholieke-coronabegrippen/ 
 

Agnes Blokker  

http://www.mediakathedraal.nl/lexicon-katholieke-coronabegrippen/
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
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 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Open Monumentendag 

zondag 13 september 2020 
 

Wij nodigen iedereen van harte voor een bezoek aan onze Urbanuskerk 

op Open Monumenten(zon)dag met als thema ‘leermonumenten’. 

Speciaal voor deze dag hebben we een eenrichtingsverkeer-looproute 

gemaakt waarmee u met uw eigen mobiele telefoon (smartphone) 
informatieve QR-codes kunt beluisteren (het is aan te raden om aan te 

sluiten ‘oortjes’/headset mee te nemen.  

1,5 meter afstand houden van andere bezoekers is prima mogelijk. Ook 

voor kinderen is de route leuk en leerzaam want voor hen zijn speciale 
QR-codes gemaakt. 

 

  
 

Probeer onze bovenstaande QR-code alvast uit met uw telefoon. Dit is 

een filmpje waarin u door Peter Overdijk van harte welkom wordt 

geheten. De QR-codes in de kerk zijn audio-fragmenten over wat u ter 

plekke kunt zien.  
Bij mooi weer is het terras bij de oude keuken achter de pastorie 

geopend voor een drankje en lekkers wat ouderwets wordt geserveerd 

door onze Saartjes. Vanwege de 1,5 meter afstandsbeperking is het 

helaas niet mogelijk toren te klimmen. 
De kerk is geopend van 11 tot 17 uur en de entree is gratis.  

Als gevolg van de coronasituatie is deze Open Monumentendag onze 

eerste activiteit in 2020. U komt toch ook? 
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