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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 urbanusparochienes@gmail.com 
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:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
      e maand september is bijna daar. De meeste vakanties zijn 
ondertussen genoten en de vaste dagelijkse gang is weer 
opgepakt. De bijdrage die u nu leest is echter nog midden in de 
vakantieperiode geschreven, om precies te zijn in Zuid-
Frankrijk. Het was een zomer met hoge temperaturen, veel 
droogte, wat de ideale ingrediënten zijn voor bosbranden. En 
die waren er dan ook veel. Ook hier in de omgeving duidelijk 
zichtbaar door de dikke rookwolken, vergezeld van die typische 
verstikkende schroeilucht. Het heeft voor veel schade aan 
eigendommen, natuur en bovenal menselijk leed gezorgd.  
Van een afstand, op de televisie, 
is het toch een ver-van-je-bed-
show, maar zo dichtbij, waarbij de 
zintuigen op een nare manier 
worden geprikkeld, is het 
zenuwslopend en beangstigend 
en allesoverheersend! Hoe gaat 
men hier mee om is de vraag. Wat 
je dan ziet is dat men houvast en troost zoekt, bij elkaar door 
mekaar op te zoeken en elkaar te bemoedigen en moed in te 
spreken. Of, en dat gebeurt hier veel, de lokale kerk te 
bezoeken voor het opsteken van een kaars, het doen van een 
gebed, of andere leden van de gemeenschap te ontmoeten. 
Gedeelde smart is immers halve smart. Het onderdeel zijn van 

een geloofsgemeenschap, 
waar men elkaar goed 
kent, helpt je om 
tegenslagen als deze het 
hoofd te bieden, je staat er 
niet alleen voor. Het biedt 
zichtbaar troost en het 
geeft overduidelijk weer 
sprankjes hoop, kijkend 
vanaf de zijlijn al   
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wandelend door het kerkgebouw. Het is mooi om te zien wat 
kerk zijn en geloof dan doet voor de mensen. Het kan hier 
gelukkig ook, de kerken blijven open en toegankelijk. Men ziet 
het als belangrijk voor dorp en haar inwoners. Waardevol!! Als 
een constante, een baken door de 
tijd, met eeuwigheidswaarde. En 
de mensen blijven er gebruik van 
maken, omdat het hen helpt ook 
tegenslagen als deze te doorstaan 
en de draad weer op te pakken. Zo 
blijkt: het helpt en uiteindelijk kan 
men eenvoudigweg niet zonder! 
 
Augustus, om precies te zijn de 15e, was ook de maand van een 
bijzonder feest: Maria ten Hemelopneming. In la douce France 
is dit een vrije dag voor iedereen, de winkels zijn gesloten. Het 
wordt groots gevierd, met in de avond veel vuurwerk. En niet 
alleen in Frankrijk, zo bleek maar weer. Ook bij ons in de 
St.Urbanusparochie werd het gevierd, en wel op een bijzondere 
manier. Het was mooi om te zien dat er weer “ouderwets” veel 
parochianen aanwezig waren, zeg maar pre-corona niveau. De 
viering werd inspirerend vormgegeven door Elly, waarbij koor 

en orgelspel voor een mooie muzikale 
ondersteuning zorgden.  Na afloop wachtte 
er voor iedereen een roos. De roos wordt 
vaak geassocieerd met Maria, als symbool 
voor liefde, kracht, schoonheid. Aan de roos 
bevestigd een kaartje met de tekst: ‘Wees zo 
sterk als Maria’. Het werd door aanwezigen 
zeer gewaardeerd, ontroerde zelfs, waarbij 
spontaan gesprekken ontstonden over eigen 
ervaringen en anekdotes rondom dit feest. 
Leuk om te horen, ook weer bijzonder om te 
zien!! Zo blijkt steeds maar weer: Kerk en 
gemeenschap zijn is van overal en alle tijden. 
Koesteren en bewaren!!!  
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Wie hier ook over geschreven heeft is diaken Rob Mascini. 
Welbekend bij velen van ons. Samen Kerk zijn, 
gemeenschapszin, oog voor je medemens, zeg maar de lessen 
vanuit het Evangelie in de praktijk brengen: hij kwam en komt 
het dagelijks tegen in binnen en buitenland en dat wilde hij, als 
alternatief geluid, graag met u delen. Het blijkt o zo belangrijk, u 
kunt het hierboven ook weer lezen. Ontneem de mens zijn 
gemeenschap, zijn vertrouwde plek van waar deze samenkomt, 
en er resteert in de praktijk eigenlijk niets. Omdat men niet kan, 
niet wil, niet doet. Dat ontnemen als optie, moet en kan ook 
anders, zo blijkt uit zijn schrijven. Binnenkort zullen we een link 
plaatsen op onze website waar u kennis van zijn verhaal kunt 
nemen. Zeer interessant en mooi geschreven, met illustrerende 
foto’s samengesmeed tot een boeiend geheel. Zeer 
lezenswaardig! 
 
Wie regelmatig in de kerk 
aanwezig is ziet de steigers 
staan, verfraaid met een aantal 
(door medeparochianen 
gesponsorde) afbeeldingen van 
de originele Sacramentsramen. 
Zo op het oog gebeurt er niet 
veel. Maar niets is minder waar! 
Ondertussen zijn alle 15 ramen 
verwijderd en naar het glasatelier 
in Tilburg getransporteerd. Daar 
ondergaan ze nu de nodige 
behandelingen en worden ze 
klaar gemaakt voor herplaatsing 
op hun vertrouwde plek. Dat gaat 
nog even duren, de verwachting is zo rond eind november. 
Binnenkort willen we een kijkje gaan nemen bij de firma 
Hagemeier hoe het met onze ramen gaat. Daar zullen de nodige 
plaatjes geschoten gaan worden. Het beeldmateriaal kunt u dan 
uiteraard ook terugzien op onze website.   
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September is ook de maand waarin onze Rijksmonumenten 
schitteren tijdens Monumentendag. Traditiegetrouw 
georganiseerd door de ‘Vrienden van de Urbanuskerk’. Er is 
door deze fantastisch stichting weer een mooi programma in 
elkaar gedraaid. We hopen dat u in de gelegenheid bent om op 
zondag 12 september ergens tussen 11.00-17.00uur een kijkje 
in de kerk te komen nemen. Leuk!! 
 
 
 
Óók achter de schermen, zijn we als parochieteam druk aan het 
werk om te bouwen aan de toekomst voor onze gebouwen en 
gemeenschap. Niet alleen de opdracht vanuit ons bisdom, we 
willen dit zelf ook. Op deze manier zit je immers zelf aan tafel 
om mee te beslissen i.p.v. dat er over je beslist wordt. We 

maken stappen, ondersteund 
door organisatie ‘Coup’. En in 
samenwerking met de 
gemeente Amstelveen middels 
de ‘Kerkenvisie’, het landelijk 
initiatief van de Rijksoverheid 
waarbij wordt bekeken hoe 
kerkgebouwen een blijvende, 
waardevolle plaats in de 
omgeving kunnen blijven 
behouden. Ook zij én de 
bevolking om zo’n kerkgebouw 

heen zien dit als belangrijk en waardevol voor stad/dorp en 
gemeenschap. Deze Visie wordt binnenkort vastgesteld voor 
alle kerk- en geloofsgebouwen binnen de gemeentegrenzen 
van Amstelveen. Een zorgvuldig en intensief traject is hieraan 
voorafgegaan, waarbij ieder team van de verschillende kerken 
is gehoord, o.a. via gezamenlijke Teams-sessies op de 
beeldbuis. Hier werden ook ervaringen gedeeld vanuit de 
verschillende parochies. Zodra beschikbaar, gaan we deze 
publiceren op de website, zodat u er kennis van kunt nemen.  
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Verandering en aanpassing zal er zijn in de toekomst, waarbij 
het goede zal blijven en wat beter kan aangepakt gaat worden. 
Ten goede van geloof, gemeenschap en parochie, waaronder 
de Monumenten. 
 

Vooral in tijden van rampspoed, 
misère, persoonlijk leed, blijkt 
dat er behoefte is aan een 
vangnet voor de samenleving 
om verder verval te voorkomen. 
Geloof en gemeenschap zijn is 
zo’n vangnet, zo blijkt in de 
praktijk. O zo belangrijk voor de 
mens dat dit blijft bestaan. Daar 
moet ieder van ons hard aan 
werken, maar dat is niet erg. De 
beloning van een bloeiende, 
hechte, goed werkende 
samenleving én 
geloofsgemeenschap is het 
resultaat. De factor tijd zorgt 

daarbij voortdurend voor veranderende omstandigheden 
waarbinnen deze samenleving moet fungeren. Dat is niet erg, 
zolang we ons kunnen blijven aanpassen. Dat vraagt inzicht, 
moed en kracht. Van ons allen! Onderliggend blijven de mooie 
facetten en uitgangspunten van ons geloof daarbij als een stevig 
fundament houvast en richting geven. Daarmee is toekomst 
maken mogelijk, en dat doen we dan ook met elkaar!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van oktober,  
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Beste parochianen, 
 
Nu dit heel bijzondere werkjaar achter de rug is, krijgen wij in de 
zomermaanden wat meer tijd voor onszelf. Tijdens de lockdown 
maanden, verlangden wij naar onze vrijheid. Maar wat doen we er mee 
nu ons de vrijheid – tijdelijk? – is teruggegeven. Ik denk dat de zomer 
een heel gunstige tijd is om in onze relatie met God te groeien. 
Alle spirituele tradities en alle religies proberen om de mens met God te 
verbinden. Meestal wordt het dialoog van de mens met God “gebed” 
genoemd. Als wij onder katholieken over “gebed” praten, denken wij 
aan de “schietgebedjes” van nu en van vroeger, of aan reeks woorden 
die wij ooit uit ons hoofd hebben geleerd. 
Het gebed is de mooiste manier om met God te praten. Maar… hoe 
praten wij met God? Kortgeleden kreeg ik van een vriend een heel goed 
advies, dat ik met jullie wil delen. 
 
Op school worden de vijf “W” vragen van de journalistiek geleerd: WIE, 
WAT, WAAR, WANNEER, & WAAROM. Vaak gebruiken wij deze 
vragen in onze gebeden. Dan stellen wij aan God zulke vragen als: 
“Wat is de juist beslissing,wat moet ik doen?”, “Waar moet ik naartoe 
gaan?”, “Met wie zal ik dat doen?”, “Wanneer moet ik daaraan 
beginnen?” – en vooral, “WAAROM?”. 
In de moeilijkste omstandigheden van het leven klinkt vaak de vraag: 
“waarom is mij dit overkomen?”. Soms komt het antwoord niet, en dan 
stellen wij nogmaals een vraag: “waarom krijg ik geen antwoord?”. 
Vooral tijdens het zomerreces, terugkijkend naar het afgelopen jaar, 
zitten wij vol met “waaroms”. 
Die goede vriend heeft mij dus kort geleden gezegd: "Je moet niet van 
God een antwoord op al jouw “waaroms” verwachten" . Daarmee 
bedoelde hij dat er een andere vraag is die belangrijker dan “waarom” is 
en dat God eerder zal antwoorden als het gaat om de vraag: 
WAARTOE - of ook: WAARVOOR. 
Dankzij die vriend heb ik geleerd om niet meer “waarom is dit of dat 
gebeurt?” te vragen, maar liever: “waarvoor of waartoe is dit gebeurt?”. 
Dan open ik mijzelf voor de acceptatie van wat gebeurd is, en vraag ik 
aan God het doel ervan. 
Moge dit advies van een goede vriend een wegwijzer voor onze 
zomerse meditaties zijn . 
 
Tot gauw! Hartelijke groeten 
Pastoor Marco Cavagnaro  



 9 

Een nieuw seizoen, een nieuw begin: water of wijn? 
 
Een nieuw begin! Zo voelt nu we aan het begin van een nieuw werkjaar 
staan. Na een vreemd en raar jaar, van gesloten kerkdeuren tot vieren in 
kleine kring, breekt waarschijnlijk een nieuw ‘normaal’ jaar aan. Hopelijk 
gaan de coronamaatregelen tot het verleden behoren. Doordat veel 
activiteiten niet zijn doorgegaan, veel bijeenkomsten afgelast, voelt het 
nieuwe werkjaar als een echt nieuw begin. We beginnen als het ware 
opnieuw. Alsof corona al het oude heeft uitgewist. 
Dus, als ik aan het nieuwe werkjaar denk, zie een wit vel papier voor me. 
Helemaal leeg nog. Een vel waarop we opnieuw ons gemeenschap zijn, 
lokaal en in het samenwerkingsverband, kunnen gaan schetsen. Wat gaan 
we doen? Wat is belangrijk en wat niet? Wie gaan er met ons mee en wie 
hebben we verloren? Hoe kunnen de deuren weer open en waar vinden 
we elkaar? Hoe geven we toekomst aan samenwerking? Hoe vormen we 
wat verloren lijkt om tot vruchtbare aarde? 
 

In mij op komt het beeld van de 
bruiloft in Kana. Omdat dit ook een 
begin is. Voor het eerst een wonder, 
een teken, het begin van Jezus 
optreden: Water wordt wijn. Hoe 
kunnen wij water in wijn 
veranderen? Weer gemeenschap 
worden waar mensen betrokken zijn 
op elkaar en open en verwelkomend 
naar de mensen om ons heen?  

 
Ten grondslag aan het evangelieverhaal over het begin van Jezus optreden 
ligt een diep verlangen. Een verlangen dat Maria ten uitdrukking brengt 
door Jezus haast te dwingen met zijn werk te beginnen. Het diepe 
verlangen dat de Schepper door Jezus een nieuw begin gaat maken, de 
wereld, onze wereld gaat veranderen. Maak alles nieuw! 
En tegelijk is het een verhaal van hoop. Het eerste teken is groots in zijn 
eenvoud. Het beste moet nog komen, zal nog komen. Zoals de beste wijn 
nu eens op het eind van het feest wordt geschonken. Hoop, omdat het 
eerste teken niet ook het laatste is. Omdat dit eerste teken en elk volgend 
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wonder een teken is van de hemel, van de Eeuwige. Een teken dat het 
nieuwe, het mooie, het schone, het ware zal overwinnen. Ja, liefde en 
vrede zijn sterker dan haat en onmin. Dat het hemelse dichterbij en 
sterker is dan de duisternis die ons soms na aan het hart ligt. 
 
Beide beelden wil ik meenemen het nieuwe werkjaar in: het diepe 
verlangen en de hoop. Ik wil ze in het midden zetten op dat nog lege vel 
papier dat ons nieuwe werkjaar is. En vandaaruit beginnen, het nieuwe 
werkjaar ingaan. Het diepe verlangen koesteren: Dat God de wereld en 
ieder mens nieuw zal maken. Door ons en met ons. Door onze handen, via 
onze mond. Door ons weer opnieuw om te keren en te schenken aan 
elkaar. Een diep verlangen ook naar de ander, weer samen zijn, samen 
zingen, samen vreugde en verdriet delen. Want ook dat hebben we 
allemaal zeer gemist: het samenzijn. Mens ben je tenslotte pas in relatie 
tot andere mensen. 
 
En elke dag weer werken vanuit de hoop. Hoopvol zijn, in het duister het 
licht zien, in het tekort de overvloed, in de zwakheid de kracht. Om wijn in 
water te proeven. Want alleen dan weet ik dat het kleine dat wij samen dit 
jaar kunnen bewerkstelligen, een grote oogst zal worden. Door te 
vertrouwen op ieder mensenhart, op alle handen die met ons willen 
bouwen aan liefdevolle gemeenschappen die het persoonlijke en het 
lokale overstijgen. Hij zal voltooien wat wij begonnen zijn! 
 
We hoeven niet eens te verzinnen wat we moeten doen: Doe maar wat Hij 
u zeggen zal! Deze woorden van Maria zijn niet voor niets ook de lijfspreuk 
van onze bisschop. Kom laat ons zo het nieuwe werkjaar vormgeven! Het 
is niet moeilijker dan de kruiken met water vullen. Hand in hand, samen 
vanuit ons verlangen en met een hoopvolle blik zelf teken worden, water 
zijn dat de Heer tot wijn maakt. Proberen tot zegen te zijn voor wie er op 
ons pad komt. Voor al die mensen die het wonder zoeken! Helpt u ook 
mee? 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Activiteitenoverzicht september 2021 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.4 sept. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.5 sept. 09:30 u Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden 

za.11 sept.  19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.12 sept. 09:30 u Eucharistieviering 
 

 

zo.12 sept. 11-15 u Open monumentendag, georganiseerd door 
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk 

do.16 sept. 15:30 u Kinderclub! Het Begin  

za.18 sept. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.19 sept. 09:30 u Woord- en Communie-
viering / Gezinsviering 

Elly van Rooden 

za.25 sept. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.26 sept. 09:30 u Eucharistieviering  
 
  



 13 

 
 
 
 

zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Ria Kempers Maurice Fontijn  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers 
 

Maurice Fontijn Ab, Cock Maurice 

 Ria Kempers Jos den Haan Jeroen Joop 

St.Cecilia Ria Kempers Marino den Haan Cock, Maicah, 
Cilia 

Joop 

  
 

   

     

 Peter Overdijk   Ab/Joop 

Peter Peter Overdijk 
 

kinderen Anne, Maayke Ab/Joop 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Matthijs Huub 
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Misintenties, weekend 4 en 5 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Pronk-Koeleman 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo Zeinstra 
Pater Henk Helsloot – jaarmis 
Kees Fontijn 
 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 september 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
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 den Bosch-sr 
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Misintenties, weekend 18 en 19 september 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman 
Matthieu van Tol - jaarmis 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Uit dankbaarheid voor ons bedrijf 
Kees Fontijn 
Trea Fontijn 
 
 
 
Misintenties, weekend 25 en 26 september 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch-sr 
Theo Zeinstra 
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Ter Inspiratie 

 
In ‘Het Begin’ zo luidt 
het thema van de 1e 
Kinderclub bijeenkomst 
op donderdag 16 
september. Toen ik over 
dat thema nadacht, 
moest ik denken aan 
mijn schooltijd, toen 
mijn godsdienst leraar 

de vraag stelde: ‘Wat deed God toen Hij klaar was met Zijn 
Schepping?’ Een leerling gaf als antwoord: ‘Toen schiep Hij een 
luchtje!’ De klas en de leraar lachten van harte mee. Maar zo 
eenvoudig mag ik me natuurlijk niet van dit thema afmaken. Als ik 
persoonlijk aan de Schepping denk, dan zie ik in gedachten een mooi 
landschap in de lente bij zonsopkomst. Flarden van mist over een 
weiland omzoomd door bomen, van waaruit merels hun ochtendlied 
zingen. ’ 
Alles in volmaakte vrede en harmonie, zoals in ‘Het Begin’. Of ik 
hoor in gedachten het mooie lied: ‘Morning has broken’ op een 
eeuwenoude Schotse wijs. Nu is er meer tussen hemel en aarde dan 
alleen het tastbare. In dat opzicht valt er heel wat over de Schepping 
te schrijven. Het is tenslotte de Geest die levend maakt, schept en 
waait waarheen Hij wil. Dankzij die Geest bedenken we mooie 
muziek en prachtige verhalen en ook nuttige – en helaas ook 
gevaarlijke uitvindingen.  
Daar moest ik aan denken, toen ik in een viering de uitermate 
boeiende overweging hoorde van een voorganger. Wat een boeiend 
verhaal werd daar verteld. Dat vond ik nou echt een voorbeeld van 
een levende Geest. Die Geest is ons gegeven en zullen we hard nodig 
hebben, om Kerk zijn in deze tijd nieuw leven in te blazen. Als ik 
alles overzie en overweeg, dan heb ik er vertrouwen in dat het 
allemaal best wel goed komt. 
 
Elly van Rooden.  
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Als het ooit weer mag 
Schreeuwen we het van de daken 
Dat je elkaar weer aan mag raken 
Verlang je ook zo naar die dag? 
 
Dan vieren we vervulde hoop 
Zullen de klokken klinken 
Eten we brood en mogen weer wijn drinken 
En stroomt het water van de doop.  
 
Als iedereen weer samenkomt 
Zal Gods woord door muren dringen 
En de parochie vrolijk zingen 
Geen lied wordt meer verstomd 
 
Nooit zal het vanzelfsprekend zijn 
Maar een voorrecht blijven 
God zal het in de harten schrijven 
Als een vreugdevol refrein. 
 
Dan wappert blij de vlag 
Zelfs het haantje op de toren 
Kraait als nooit tevoren 
Als de Kerk weer voluit mag! 
 
https://annetsalfabet.nl/gedichten-corona 
  

https://annetsalfabet.nl/gedichten-corona
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Gezinsviering  
‘Klaar voor de start’  

  
 
Bij gelegenheid van de start van het 
nieuwe schooljaar, willen wij God' s 
zegen vragen in de gezinsviering 
welke op Zondag 19 september om 9.30 uur gehouden zal worden. 
Graag willen wij u en jullie kinderen van harte uitnodigen om daarbij 
aanwezig te zijn. Peter heeft speciaal voor deze viering gezellige 
‘luisterliedjes’ uitgezocht en belooft het weer een mooie 
gezinsviering te worden.  

 
 
 

Stichting Vrienden van de  

Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Help ons met actie Vul de Kas! 

 
Wij doen mee met de actie Vul de Kas van Albert Heijn Jos van den 
Berg (Amstelplein Uithoorn). Doet u uw boodschappen bij deze 
supermarkt, spaar dan de vouchers voor deze actie en doneer deze 
aan de Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes. Iedere voucher is € 0,10 
waard (bij een besteding van € 15,00 in de winkel). De actie loopt tot 
het einde van 2021 en alle kleine beetjes helpen! Via de QR-code op 
de voucher kunt u aangeven dat het bedrag op de bankrekening van 
de Vrienden Urbanuskerk Nes gestort moet worden. Hartelijk dank 
voor uw hulp! 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 september.    
 

Opbrengst collectes 
weekend 26 + 27 juni 218,00 
weekend 03 + 04 juli 486,20 
weekend 10 + 11 juli 402,10 
weekend 17 + 18 juli 360,40 
weekend 10 + 11 juli 203,30 
weekend 17 + 18 juli 271,90 
weekend 24 + 25 juli 447,15 
weekend 31 juli 01 augustus. 274,50 
weekend 07 + 08 augustus 264,65 
weekend 14 + 15 augustus 328,80 

 

KISI MUSICAL 
Kisi-leden zijn aan het oefenen voor de musical Ruth.  
4Het verhaal gaat over de jonge Ruth uit Moab die trouw blijft 
aan haar schoonmoeder Naomi.  Ook wanneer alles verloren 
lijkt geeft ze niet op.  Dit tot de verbeelding sprekend 
Bijbelverhaal is nog altijd actueel. U bent op zaterdag 25 
september van harte welkom, om in de zaal van de Levende 
Evangelische gemeenschap bij de de Aalsmeerderbrug te 
komen kijken.  

Een mooie ervaring voor jong en oud. 
Flyers over de musical liggen op de bekende plekken in de 
kerk. Meer informatie en kaartverkoop vindt u op website: 
www.kisi.nl 
 

Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
Veiligheid voor alles: desinfecteer uw handen bij binnenkomst. 

Het is nog steeds niet toegestaan om met de gezangen mee te 
zingen. 
 

Koffiedrinken op de pastorie 
Het is nog steeds niet toegestaan elkaar voor 
koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. Indien het 
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weer het toelaat is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te 
ontmoeten in de pastorietuin.  
Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de 
hier bovenvermelde regels in acht zult nemen. 
 

Versoepeling van de maatregelen 
Indien in onze parochie de maatregelen worden gewijzigd kunt 
u dit terugvinden op de website.  
Met vriendelijke groet en blijf gezond,      

 uw parochieteam  
 

Kerkbalans 
Beste mensen, de tussenstand op 22 augustus bedraagt: 
€ 16153,15  ofwel  ruim 67% van het streefbedrag voor dit jaar.   
 

Alle gulle gevers van harte bedankt. 
 

Helaas hebben wij van een aantal parochianen en andere 
geïnteresseerden nog geen bijdrage ontvangen. Kijkt u eens na 
of u het toevallig bent vergeten en maak uw bijdrage graag 
spoedig over onder het motto:   

”Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 

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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Walk for Homs 
 

 

 
 
 
“Een flinke wandeling leidt tot bezinning en het verruimt je 
geest”, aldus Frans van der Lugt. 
 
Van 5 april tot en met 10 april 2022 organiseer ik, de jongste nicht van 
pater Frans van der Lugt sj, een pelgrimstocht van Amsterdam naar 
‘s-Hertogenbosch ter nagedachtenis van mijn oom en voor de 
wederopbouw in Syrië. Graag wil ik de parochianen van de Sint 
Urbanusparochie vragen om mijn initiatief te steunen. 
 
Door de situatie in Syrië is er veel verwoest en daarom wil ik met Walk 
for Homs de inwoners van Syrië helpen met de weder-opbouw van 
hun land. Dit doet ik niet alleen maar sla de handen inéén met de 
jezuïeten, de Jesuit Refugee Service (JRS), ZOA en de mensen die 
nog in Syrië wonen.  Alleen is hierbij ook financiële steun nodig.  
 
Walk for Homs bestaat uit vijf verschillende wandeltochten. De 
pelgrimstocht, een tocht van zes dagen en ruim 155 kilometer. Hierbij 
is het ook mogelijk om de eerste en/of de laatste etappe mee te lopen. 
Daarnaast bestaat ook de optie om een eigen pelgrimstocht naar ‘s-
Hertogenbosch of nu al andere eigen wandelingen te lopen. Voor wie 
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het wandelen niet is weggelegd is het mogelijk om net als de 
wandelaars een speciale mis bij te wonen in de Obrechtkerk in 
Amsterdam en/of in de Sint Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. 
Uiteraard is het ook mogelijk om alleen een donatie te doen.  
Op deze manier is het voor iedereen mogelijk om bij te kunnen dragen 
aan de wederopbouw van Syrië.  
 
De projecten:  
Met Walk for Homs wordt de wederopbouw van Al Ard (‘Het 
Landgoed’) van Frans van der Lugt en de realisatie van het Frans 
van der Lugt Centre in Homs gesteund.  Daarnaast zullen jongeren 
in de regio van Damascus kwalitatief onderwijs krijgen, zodat ook zij 
een toekomst kunnen opbouwen. 
 
"Het leven van pater Frans van der Lugt sj was gewijd aan het bij 
elkaar brengen van mensen, verbondenheid stichten en er voor de 
zwaksten in de samenleving te zijn.  Waar haat groeide werden geloof 
en liefde in hem juist sterker. Daarom draag ik 
Walk of Homs een warm hart toe."  Johannes W.M. Hendriks, 
Bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam 
 
Wandelen, samen herdenken en/of een donatie geven (2021-2022) 
"Pater van der Lugt heeft geweldig werk gedaan in Homs, zowel voor 
christenen als moslims. De Walk for Homs wil mensen 
in deze geteisterde stad een hart onder de riem steken".  
Gerard de Korte,  Bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch 
 
Aanmelden en sponsorgeld 
Voor meer informatie, aanmelden en/of doneren kunt u terecht op de 
website www.walkforhoms.nl.  Het aantal plekken voor de 
pelgrimstocht en voor de herdenkingsdiensten is beperkt, dus het is 
raadzaam om u zo snel mogelijk aan te melden.  Wanneer de 
aanmelding is voltooid, wordt er voor de wandelaars automatisch een 
actiepagina aangemaakt om zo sponsorgeld in te zamelen. Voor de 
mensen die graag één of beide speciale missen willen bijwonen is dit 
optioneel.   
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
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. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Open Monumentendag 

Zondag 12 september 2021 
 

U bent van harte uitgenodigd voor een bezoek aan onze Urbanuskerk op 

Open Monumenten(zon)dag van 11:00 tot 16:30 uur.  
• Op verzoek herhalen we de QR-code-looproute 2020 met infor-

matieve teksten. Er zijn ook speciale qr-codes voor kinderen. 

Vergeet uw mobiele telefoon met ‘oortjes’/headset niet. 

• Bekijk de eenmalige foto-expositie van Koen Boelrijk (u weet 
wel; van de geweldige supermaanfoto). Van de foto’s die u bij 

Koen besteld gaat 10% naar de Vrienden Urbanus. 

• 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 de toren te beklimmen. 

 

  
 
 

Onze Urbanuskerk is een rijksmonument en gebouwd onder leiding van 
architect Joseph Cuypers. Op www.vanhellenberghubar.org staat sinds 

kort een artikel met foto’s over de Urbanuskerk in Nes en is veel extra 

informatie over Joseph Cuypers te lezen. Een aanrader voor liefhebbers!  

http://www.vanhellenberghubar.org/
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