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Beste medeparochianen, 
 
 
      en lach en een traan, dat is heel kort samengevat wat we                                  
de afgelopen tijd hebben meegemaakt binnen de parochie. Er 
was vreugde om een prachtig, 125-jarig jubileum, het feest van 
19 jongeren die hun eerste communie mochten ontvangen, 2 
dopen en een trouwerij. Tegelijkertijd moesten we afscheid 
nemen van vier zeer dierbare parochianen. De pijn van verlies 
was voelbaar en zichtbaar. Als parochie stonden we bij al deze 
momenten klaar voor elkaar en hebben we deze momenten 
samen gevierd en gedragen, waarbij ons geloof als basis met 
haar normen en waarden ons steeds tot steun was en is. Waar 
een gemeenschap continue hecht en groot in kan zijn. We zijn er 
trots op dat u dit steeds weer laat zien in een tijd en omgeving 
waarin dit niet vanzelfsprekend is.  

 
Naast deze 
gebeurtenissen op het 
menselijke vlak staan de 
ontwikkelingen op 
materieel gebied binnen 
de parochie niet stil. Zo is 
er recent een 
risicoanalyse geweest 
waarbij er naar de 
veiligheid in en om het 
kerkgebouw is gekeken. 

Denkt u daarbij aan genomen maatregelen tegen inbraak, maar 
ook aan brandveiligheid en risico’s wanneer er zich personen in 
het gebouw bevinden. Aan de hand van deze analyse zullen er 
door het parochieteam een aantal maatregelen genomen 
(moeten) gaan worden om u en onze veiligheid én dat van het 
kerkgebouw en de roerende zaken die zich daarin bevinden, 
veilig te stellen. We zullen daarbij een aantal afwegingen moeten 
maken wat noodzakelijk maar tegelijkertijd ook acceptabel en 



	  
4 

financieel haalbaar is. Zo zou het b.v. voor de brandveiligheid 
beter zijn als er een sprinklerinstallatie  in het gebouw wordt 
geïnstalleerd, echter dit is wat kosten betreft niet mogelijk. De 
genomen maatregelen zoals (extra) brandblussers en 
waterslangen zijn dan goede en geaccepteerde oplossingen. 
 
Meer op materieel 
gebied: De 
werkzaamheden aan de 
doopkapel en 
hoofdentree van de kerk 
zijn inmiddels afgerond 
en recent hebben we 
deze samen met de 
architect geïnspecteerd. 
Aan de hand daarvan zal 
het definitieve, financiële plaatje worden opgemaakt en 
afgehandeld. Daarbij kunnen we concluderen dat er mooi werk is 
verricht en zoals het er nu naar uitziet binnen de gestelde 
begroting! Een klein minpuntje: De uitbloei van zouten, 

(veroorzaakt door een eerdere 
lekkage welke reeds is verholpen), in 
met name de westkant van de kapel is 
nog steeds zichtbaar, ondanks het tot 
twee maal toe ontzouten van de 
aangetaste delen. Al met al heeft dit 
geen gevolgen voor de constructie, al 
is het minder fraai om te zien en alleen 
te verhelpen door het zoutdons steeds 
weg te nemen met de stofzuiger. Maar 
uiteindelijk zal het minder worden en 
zal het moeten verdwijnen. 
 
Recent heeft ook Monumentenwacht 
Noord-Holland de kerk en de pastorie 

aan haar jaarlijkse inspectie onderworpen. Daarbij wordt er naar 
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de bouwkundige staat en het onderhoud van de beide 
Rijksmonumenten gekeken. We hebben onlangs ook de daaruit 
voortvloeiende inspectierapporten van de kerk en de pastorie 
ontvangen. Deze vormen weer het uitgangspunt voor wat de 
meeste prioriteit heeft aan toekomstig onderhoud, wat in 
samenspraak met deskundig architect Paul van Vliet uiteindelijk 
wordt bepaald. De beschikbare gelden benodigd voor dit 
onderhoud bestaan uit eigen geld specifiek gereserveerd voor 
onderhoud op de balans van de parochie (uw onmisbare 
bijdrage!) en daarnaast uit een Rijkssubsidie én de gelden 
beschikbaar gesteld door stichting Vrienden van de Urbanuskerk.  
 
De resultaten en conclusies die in de rapporten staan vermeld 
waren voor het kerkgebouw zoals verwacht; immers bijna alle 
beschikbare financiële middelen voor het onderhoud worden 
gebruikt voor de kerk zelf; daar ligt onze prioriteit 
gezien haar importantie voor 
gemeenschap en geloof. Zoals u weet zijn 
daarmee de afgelopen periode delen van de Zuid- 
en Noordgevel, de sacristie, de verschillende 
deuren en ook de doopkapel en de hoofdentree weer in een 
goede staat terug gebracht. In het rapport worden deze 
onderdelen beoordeelt als “goed”, wat uiteraard tot volle 
tevredenheid stemt!  
Achterover leunen is echter niet aan de orde, gezien de vele 
zaken die nog onder handen moeten worden genomen als we 
het rapport verder bekijken. Voor de kerk hebben we een lange 
termijn planning gemaakt voor het toekomstig onderhoud. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn de glas-in-lood-ramen met daarbij 
behorende kettingankers in de muren (ter versteviging van de 
constructie) nu als eerste aan de beurt, wat een behoorlijk hoge 
kostenpost zal opleveren. Bijkomend probleem daarbij is dat de 
Rijkssubsidie welke we de afgelopen 10 jaar hebben ontvangen, 
opgehouden heeft te bestaan. In plaats daarvan moeten we nu 
middels een inschrijving bij de Rijksdienst (die de subsidies 
uitgeeft) meedingen met alle andere eigenaren van 
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Rijksmonumenten in NL, waarbij de beschikbare gelden volstrekt 
ontoereikend zijn om iedereen te kunnen bedienen. Een soort 
loterij dus… De aanvraag is reeds ingediend, nu is het even 
afwachten of we in de prijzen vallen. 
 

Het rapport van de pastorie laat een veel minder 
rooskleurige situatie zien. U heeft het waarschijnlijk 
zelf ook al gesignaleerd: Aan het gebouw is de 
laatste jaren alleen het hoogst noodzakelijk 
onderhoud gepleegd, mede omdat hier ook geen 

subsidie voor beschikbaar werd en wordt gesteld door de 
Rijksoverheid gezien haar functie van ‘woonbestemming’. 
Daarnaast zijn er mogelijke problemen geconstateerd met de 
fundering, wat misschien ook wel was te verwachten gezien de 
paalproblemen uit het verleden met het kerkgebouw. Willen we 
het gebouw weer in goede staat terugkrijgen, zal er zeer veel 
geld geïnvesteerd moeten worden. Geld wat niet beschikbaar is, 
mede omdat we het geld voor onderhoud aan de kerk willen 
besteden. In de nabije toekomst zal hiervoor een passende 
oplossing gevonden moeten worden, iets waar we als 
parochieteam druk mee bezig zijn.  
 
Ondertussen proberen we de 
kosten binnen de parochie zo laag 
mogelijk  te houden en de 
inkomsten steeds te vergroten om 
zo de balans op orde te houden. 
Daarbij wordt nauw samengewerkt 
met de (onafhankelijke) Stichting 
Vrienden. Denk daarbij aan het 
evenement ‘Kerst aan de Amstel’, 
uitvoeringen van jong-talent en het seniorenorkest, de 
filmopnames in de pastorie, T-mobile en binnenkort Tele2, maar 
ook de kleinere bijdragen zoals de open dagen met 
Amstellanddag, Monumentendag, verkoop op de rommelmarkt, 
drank en spijs tijdens de concerten en andere evenementen, 
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torenklimmen etc. Ondanks al deze inspanningen ontstaan er elk 
jaar nog steeds tekorten op de balans. Onze beide 
Rijksmonumenten zijn prachtig, maar kosten ook veel… 
 

Genoeg uitdagingen voor de 
directe toekomst, dat is wel 
duidelijk na bovenstaande. U 
mag ervan overtuigd zijn dat 
we als team onze uiterste best 
doen en steeds met de beste 
intenties trachten de beste 
keuzes te maken om zo de 
continuïteit van onze parochie 
en haar gemeenschap te 
waarborgen. Uw steun is en 

blijft daarbij onontbeerlijk! Het zal gaan met een lach en een 
traan, maar daar zijn we als gemeenschap gewoon goed in, dat 
blijkt iedere keer weer!! 
 
De zomertijd is ondertussen ook aangebroken. Voor de komende 
weken wensen wij u alvast een fijne en inspirerende vakantietijd 
toe en vooral een veilige thuiskomst! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van september, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 2 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Pater Kees Veltman 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 3 juli, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
Martien den Blanken 
Willy van der Veen 
Niek Baas 
Martin Groen - jaarmis 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Piet van Rijn 
Adrianus Huyskes 
Nellie Schrama 
Ans Schouten-van Groeningen 
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Misintenties, zaterdag 9 juli, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 10 juli, 09.30 uur 
Niek Baas 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Dorus Schrama 
Jan Markwat – jaarmis 
Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Sjaak van Tol 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Maria Brozius-van den Berg 
Lien Bouwman-Leurs 
Kors van Rijn 
Helena Harte-Korrel 
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
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Misintenties, zaterdag 16 juli, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Joop van Dam 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 17 juli, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Niek Baas 
Willy van der Veen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie 
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden ouders Mesman-van der Laan 
Joop van Vliet 
Klaas Zwartendijk 
Dave de Laat 
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Misintenties, zaterdag 23 juli 19.00 uur 
Cees Stolwijk 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 24 juli, 09.30 uur 
Niek Baas 
Theo Zeinstra 
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 
Lien Bouwman-Leurs 
Brenda Overes 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Edwin Houtkamp 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Nicolaas Nieuwendijk 
Adrianus Huyskes 
Uit dankbaarheid voor een 50-jarige
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Misintenties, zaterdag 30 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Joop van Dam 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 31 juli, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
Martien den Blanken 
Niek Baas 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Ans Schouten-van Groeningen 
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Misintenties, zaterdag 6 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 7 augustus, 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 
Sjaak van Tol 
Ben Overes 
Lien Bouwman-Leurs 
Piet van Rijn 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Jeanne van Oostveen-Beukeboom 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2016 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za 2 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo 3 jul 09:30 u Woord- en Communieviering  
za 9 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo 10 jul 09:30 u Eucharistie / Gezinsviering 

 
 

wo 13 jul 09.00 u Kerkwerk  
za 16 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo 17 jul 09:30 u Eucharistie Viering  
za 23 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo 24 jul 09:30 u Eucharistie Viering  
za 30 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.31 jul 09:30 u Woord- en Communieviering  
za 6 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.7 aug 09:30 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
za 13 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo 14 aug 09:30 u Eucharistie Viering  
za 20 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo 21 aug 09:30 u Woord- en Communieviering  
za 27 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo 28 aug 09:30 u Woord- en Communieviering  

 
Pastoor Samuel Marcantognini: vakantie tm 20 juli 2016 
Kapelaan Darek Karwowski: vakantie van 6 augustus tot 6 september 
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zang:  organist: lector: misdienaars: 
Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
St.Cecilia Peter Overdijk Margaret Timmermans Ab en Cock 
Samenzang Peter Overdijk   
Samenzang Peter Overdijk Kinderen Anne, Maayke, 

Jeroen 
    
Samenzang Peter Overdijk   
St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Ab en Cock 
Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
St.Cecilia Peter Overdijk Casper Stevens Casper Stevens 
Samenzang Peter Overdijk   
St.Cecilia Peter Overdijk Marino den Haan Ab en Cock 
Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  
St.Cecilia Ria Kempers   
Samenzang Peter Overdijk   
St.Cecilia Peter Overdijk Casper Stevens Casper Stevens 
Samenzang Ria Kempers Jos den Haan  
St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Ab en Cock 
Samenzang Ria Kempers   
St.Cecilia Ria Kempers Margaret Timmermans Ab en Cock 
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Activiteiten in het cluster 
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Misintenties, zaterdag 13 augustus, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Joop van Dam 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 augustus, 09.30 uur 
Niek Baas 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Helena Harte-Korrel 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Joop van Vliet 
Klaas Zwartendijk 
Maria Brozius-van den Berg 
Jeanne van Oostveen 
Kors van Rijn 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 20 augustus, 20.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
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Misintenties, zondag 21 augustus, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
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 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schram-Huijg 
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie 
Peet en Greet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Edwin Houtkamp 
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
 
 
Misintenties, zaterdag 27 augustus, 20.00 uur 
Pater Kees Veltman 
Kees Fontijn 
 
 
Misintenties, zondag 28 augustus, 09.30 uur 
Theo Zeinstra 
Niek Baas 
Martien den Blanken 
Willy van der Veen 
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 – jaarmis 
Overlden familie Huyskes-Roeleveld 
Martin Groen 
Jos Schrama 
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Collectes juli en augustus 
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden op   2 + 
3 juli  en in het weekend van 6 + 7 augustus  
De Miva zomeractie vindt plaats in het weekend van 27 en 28 augustus 
 
Opbrengst collectes. 
weekend  28 + 29 mei 326,40 
weekend    4 +  5 juni 321,80 
weekend  11 + 12 juni 203,45 
zondag            19 juni 182,70 
weekend  25 + 26 juni 305,25 

 
De Miva- zomercollecte voor: ’’ Palliatieve zorgcentra in India ’’.  
In augustus vindt in de katholieke kerken de jaarlijkse MIVA collecte plaats.  
MIVA zet ieder jaar een of meer projecten centraal.  
 
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan 
terminaal zieken.  Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet 
vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg onbereikbaar. 
Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorgorganisatie CHAI ervoor 
dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor 
terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten 
palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, 
in het binnenland van India. 

 ‘‘ Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten ’’ 
Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in 
India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “ Je leven is 
alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug 
te vragen. Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten." Het is 
indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten, en 
hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden. 
 
U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte in het weekend van 27 en 
28 augustus. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de hulp aan 
terminaal zieken in India. De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan 
zonder vervoer, Met uw bijdrage hopen we meerdere palliatieve centra van 
vervoer te voorzien.  
 
Broeder Jotish: “De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het 
ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen we de ernstig zieke patiënten niet 
ophalen. Zij zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Naast het ophalen 
van de patiënten wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog wel thuis 
kunnen zijn te bezoeken, om hen thuis hulp te bieden. 
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Tot slot wordt de ambulance ingezet om de patiënt na het moment van 
overlijden terug te brengen naar de familie. Iets wat uiteraard van onschatbare 
waarde is. Meer informatie vindt u in de folders op de bekende plekken in de 
kerk en op de website van MIVA:  www.miva.nl 
 
God is met hem; column van Auke Kok (uit de NRC van 3 juni ) 
Benny heeft geen status. Letterlijk en figuurlijk: de man bij de supermarkt 
heeft geen verblijfsstatus en maatschappelijk gezien staat hij onder aan de 
ladder. Maar gezien wordt Benny wel, heel erg zelfs. Benny begroet iedereen 
die de supermarkt in Amsterdam-West inloopt en dan moet je wel van steen 
zijn om niet hallo! terug te zeggen. Zo orkesttreert Benny (47) vele glimlachjes 
per minuut, iedere middag van twaalf tot zeven; een grossier in feel good.  
 
De daklozenkranten in zijn tas, zijn rode jack met ’’Officiele Verkoper, de 
badge om zijn nek lijken niet meer dan een excuus om hier zijn eigenlijke werk 
te kunnen doen: de beschaving overeind houden. Hoogdravend ?? Je zou 
hem bezig moeten zien. De in Ghana geboren uitventer verslapt nooit. Wie 
hem ook aanspreekt, iedereen kan op een welwillend oor rekenen. Zij het dat 
elke zin twee keer wordt onderbroken om iets tegen een arriverende of 
vertrekkende klant te zeggen.  Een rustpunt is hij, een baken van begrip. 
Tijdens het aan horen van een klacht loopt hij de hal van de supermarkt in om 
de opgekrulde punten van het rubberen tapijt goed te leggen. Anders zou er 
iemand over kunnen struikelen. Waar anderen haast hebben, let hij op.  
 
Weinigen denken zo aan de samenleving als de man die er eigenlijk niet zou 
mogen zijn.  Klierende jongens roept hij tot orde, Marokkaanse even- goed als 
Hollandse.  In een schor, niet altijd even goed verstaanbaar Nederlands 
schakelt hij onmiddellijk over van vriendelijk naar boos, net   zoals vroeger in 
Ghana; ’’ Mijn moeder gaf mij op m’n donder zodra ik niet glimlachte ’’, zegt hij 
onder een petje dat zijn korte kroeshaar bedekt….en wie iets fout deed kreeg 
een klap.  In Amsterdam slaat hij niemand, maar streng is hij wel.  De buurt is 
als zijn tuin. Benny ritselt en babbelt en corrigeert dat het een aard heeft. 
Goedgemutst kijkt hij rond, hij waakt over de honden van klanten, hij 
filosofeert.  Want God is met hem.  Net zoals al die andere mannen en 
vrouwen in die rode hesjes heeft hij een verhaal.  Hij reisde van Ghana naar 
Duitsland, dreef een zaakje in 2e-hands automotoren en belandde op straat.  
Een asielaanvraag in Duitsland mislukte en nu staat hij hier voor de 
supermarkt in Amsterdam West.   Het fijne weet ik er niet van, hoeft ook niet. 
Hem observeren is genoeg.  Hij spurt naar binnen en keert terug met een 
felicitatiekaart voor een meisje dat vandaag achttien is geworden.  Hij pent de 
kaart vol met 
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,,proficiat’’ en een verhaal over Jezus.  Iemand deed dat ooit bij hem en 
sindsdien doet hij het bij iedere jarige die hij tegenkomt, ook bij wildvreemden.  
Dat moet !!     
 
Sommige klanten geven hem geld zonder een krantje te willen. Die re- 
duceren hem in feite tot een bedelaar.  Het deert hem niet, Benny heeft geen 
bevestiging van anderen nodig.  Zijn normen en waarden zijn alles wat hij 
bezit, dat is genoeg.  
 
In een motu proprio, een brief die de paus zelf heeft opgesteld,  
 

heeft paus Franciscus omschreven in welke gevallen een bisschop van zijn 
functie wordt ontheven. Zo wordt het mogelijk dat bisschoppen worden 
ontslagen wanneer zij niet hebben opgetreden tegen ernstige misdrijven, 
zoals kindermisbruik. Het gaat hier niet om het plegen van strafbare feiten, 
maar om nalatigheid. Een bisschop die weet heeft van misbruik en niets doet, 
loopt voortaan het risico dat de paus hem zijn bisschopszetel ontneemt. 
 
Paus Franciscus publiceerde nog een tweede brief waarin hij de oprichting 
aankondigt van een Dicasterie (Departement) voor Leken, Gezin en Leven. 
Hierin zullen de bestaande pauselijke Raad voor de Leken en de pauselijke 
Raad voor het Gezin worden opgenomen. De oprichting van dit nieuwe 
bestuursorgaan in het Vaticaan is een onderdeel van de hervorming van de 
curie waar paus Franciscus mee bezig is. 
 
Bron: katholiek.nl  Met het weeknieuws van Katholiek.nl bent u altijd op de 
hoogte van het  nieuws uit en over de rooms-katholieke kerk. 
 
Mededeling van het secretariaat 
 

In de maanden juli en augustus is het secretariaat op de donderdagen 
gesloten. U kunt in deze periode wél uw bericht per e-mail aan ons sturen of 
een briefje in de brievenbus van de pastorie achterlaten.   
De brievenbusbriefjes en de mail worden in deze weken uiteraard wel 
behandeld.  Vanaf donderdag 1 september is het secretariaat weer van 10 tot 
12 uur geopend. 
 
Wij wensen u een fijne vakantie! 
Jeannet en Ria 
 
Pastoor Samuel is op vakantie en  afwezig van 20 juni t/m 20 juli. 
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BEDEVAART	  15	  AUGUSTUS	  naar	  ZEVENHOVEN-‐NOORDEINDE	  
	  
Iedereen,	  jong	  en	  oud,	  is	  van	  harte	  welkom	  om	  in	  de	  openlucht	  de	  viering	  bij	  
de	  Mariagrot	  mee	  te	  maken.	  Echt	  een	  belevenis!	  	  
We	  zullen	  vanuit	  verschillende	  parochies	  komen:	  De	  Nes,	  De	  Kwakel,	  
Aalsmeer,	  Kudelstaart	  en	  Uithoorn.	  Daarnaast	  is	  natuurlijk	  iedereen	  welkom,	  
waar	  u	  ook	  vandaan	  komt.	  
Het	  is	  nog	  vakantietijd,	  dus	  we	  hopen	  dat	  ook	  gezinnen	  met	  kinderen	  zich	  bij	  
ons	  aansluiten.	  
	  
Het	  programma	  ziet	  er	  ongeveer	  zo	  uit:	  	  

- 11	  uur	  eucharistieviering	  bij	  de	  grot,	  pastoor	  Samuel	  gaat	  voor	  	  
- 12	  uur	  lunch	  (zelf	  meebrengen)	  koffie/thee	  verkrijgbaar	  
- 13.15	  uur	  rozenkransgebed	  waarbij	  mensen	  vanuit	  de	  	  5	  parochies	  

De	  Kwakel,	  De	  Nes,	  Kudelstaart,	  Aalsmeer	  en	  Uithoorn	  om	  beurten	  
zullen	  voorbidden.	  

	  
Vertrek	  per	  fiets	  vanaf:	  
-‐	  de	  Burght	  10.00	  uur	  	  	  
-‐	  de	  Kwakel	  10.15	  uur	  
Zo	  rond	  10.20u	  arriveren	  we	  dan	  bij	  de	  brug	  van	  Vrouwenakker,	  daar	  kunnen	  
de	  eventuele	  fietsers	  vanuit	  de	  Nes,	  Kudelstaart	  en	  Aalsmeer	  zich	  aansluiten,	  
zodat	  we	  als	  één	  groep	  naar	  de	  grot	  kunnen	  fietsen.	  
	  

• Diegenen	  die	  niet	  op	  de	  fiets	  komen,	  kunnen	  misschien	  zelf	  onderling	  
vervoer	  regelen.	  

• Voor	  de	  automobilisten,	  het	  adres	  is:	  	  
Parochie	  Joh.	  Geboorte,	  Noordeinde	  28,	  2435AG	  Zevenhoven.	  

• Er	  rijdt	  ook	  een	  bus	  147	  naar	  Alphen,	  die	  stopt	  vlakbij	  de	  kerk.	  
	  
Het	  zou	  toch	  geweldig	  zijn	  als	  er	  vanuit	  alle	  5	  parochies	  mensen	  deelnemen	  
aan	  deze	  bedevaart.	  
	  
Hopelijk	  tot	  ziens	  op	  15	  augustus	  bij	  de	  Mariagrot!	  
	  
Marlies	  van	  der	  Lelij	  tel.	  0297	  567848	  
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De	  Dank	  je	  wel	  viering	  in	  Uithoorn	  
	  

In	  deze	  viering	  een	  speciaal	  welkom	  aan	  alle	  eerste	  
communiecantjes	  die	  een	  aantal	  weken	  geleden	  in	  de	  kerk	  in	  Nes	  
aan	  de	  Amstel	  voor	  het	  eerst	  bij	  Jezus	  aan	  tafel	  gingen,	  en	  daarmee	  

horen	  de	  kinderen	  nog	  meer	  bij	  de	  familie	  van	  de	  kerk.	  
	  

De	  viering	  had	  als	  thema	  ‘Sta	  op	  en	  Leef	  ‘waarbij	  het	  woord	  
‘Dankbaarheid’	  vaak	  gehoord	  is.	  Dankbaarheid	  kan	  slechts	  

voortkomen	  uit	  een	  opgewekt	  innerlijk	  leven	  en	  uit	  een	  zekere	  
vatbaarheid	  voor	  liefde.	  We	  kunnen	  onze	  dankbaarheid	  tonen	  aan	  
elkaar,	  dank	  je	  wel	  zeggen	  voor	  wat	  de	  ander	  voor	  ons	  doet.	  En	  we	  

zijn	  dankbaar	  voor	  de	  communicanten	  dat	  zij	  bij	  onze	  
kerkgemeenschap	  horen.	  

	  

	  
	  

Na	  het	  slotgebed	  werden	  alle	  kinderen	  naar	  voren	  geroepen	  om	  
samen	  met	  Pastoor	  Samuel	  bellen	  te	  blazen	  en	  zo	  als	  u	  kunt	  zien	  

was	  het	  een	  vrolijke	  afsluiting	  van	  de	  viering.	  
	  

Angela	  van	  Schaik	  
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Seizoensafsluiting van de kinderclub 
 
 

 
 
 

De laatste keer van dit seizoen van de kinderclub is er altijd een 
verrassing. Dit keer heeft Marja samen met Angela van Schie een 
speurtocht door het dorp gemaakt. De kinderen werden verdeeld in twee 
groepen en gingen onder leiding van de Angela’s en Elly op speurtocht. Aan 
de hand van foto’s werd er gespeurd naar letters om daar dan een woord 
van te maken. De kinderen hielpen goed mee met als resultaat dat we met 
zijn allen het woord gevonden hebben.  
 
Nadat wij weer terug waren op de pastorie hebben de kinderen zich 
vermaakt met bellen blazen en konden wij ondertussen patat en een snack 
bakken en was er een ijsje toe Wij kunnen terug kijken op een heel 
plezierige afsluiting met de kinderen. 
 

Groetjes, Angela, Elly, Marja en Angela 
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Rome,	  een	  schatkamer	  van	  barmhartigheid	  	  
	  

Twee	  liefdevolle	  zussen	  	  	  	  	  	  	  http://academie.vnb.nl/index.php?sp=37	  
Aan	  het	  einde	  van	  zijn	  tweede	  brief	  aan	  Timotheus	  brengt	  Paulus	  de	  groeten	  over	  van	  
ene	  meneer	  Pudens.	  Pudens	  was	  een	  senator.	  Hij	  was	  een	  van	  de	  eerste	  Romeinen	  die	  
door	  Petrus	  en	  Paulus	  bekeerd	  werden.	  We	  weten	  dat	  Petrus	  en	  misschien	  ook	  Paulus	  
bij	  Pudens	  in	  huis	  woonde.	  Zo’n	  senator	  had	  immers	  een	  groot	  huis	  en	  kon	  
gemakkelijk	  twee	  mensen	  herbergen.	  
Het	  bijzondere	  is	  dat	  het	  huis	  van	  Pudens	  nog	  steeds	  bestaat.	  We	  kunnen	  dus	  het	  huis	  
opzoeken	  waar	  Petrus	  gewoond	  heeft.	  Omdat	  in	  dit	  huis	  Petrus	  gedoopt	  heeft	  en	  de	  
eucharistie	  gevierd	  heeft,	  is	  dit	  waarschijnlijk	  de	  oudste	  kerk	  van	  Rome.	  
Onder	  keizer	  Nero	  zijn	  Petrus	  en	  Paulus	  vermoord.	  Ook	  duiizenden	  andere	  christenen	  
zijn	  op	  gruwelijke	  wijze	  gemarteld	  en	  gedood	  .	  Senator	  Pudens	  was	  een	  van	  hen.	  	  Nu	  
had	  hij	  	  twee	  dochters:	  Pudenziana	  en	  Prassede.	  Deze	  twee	  zussen	  werden	  
aanvankelijk	  niet	  gepakt.	  
Na	  iedere	  executie	  gingen	  deze	  twee	  vrouwen	  de	  lichamen	  zoeken	  van	  hen	  die	  
vermoord	  waren.	  Ze	  waste	  hen	  en	  	  brachten	  hen	  naar	  een	  kerkhof	  of	  een	  catacombe	  
om	  hen	  fatsoenlijk	  te	  begraven.	  Zij	  zijn	  het	  misschien	  wel	  geweest	  die	  Petrus	  een	  graf	  
gegeven	  hebben	  op	  het	  kerkhof	  waar	  nu	  de	  Sint	  Pieter	  staat.	  
Het	  moet	  een	  uiterst	  gevaarlijke	  en	  verdrietige	  taak	  geweest	  zijn.	  En	  wat	  zij	  voor	  de	  
martelaren	  gedaan	  hebben	  is	  nooit	  vergeten.	  Ieder	  heeft	  een	  eigen	  kerk	  gekregen.	  
Aan	  Pudenziana	  is	  het	  huis	  gewijd	  waarin	  de	  familie	  gewoond	  heeft.	  Ook	  het	  huis	  van	  
Prassede,	  die	  een	  paar	  straten	  verderop	  gewoond	  heeft,	  is	  een	  kerk	  geworden.	  
Zo	  rond	  het	  jaar	  800	  heeft	  paus	  Pascalis	  de	  lichamen	  van	  de	  twee	  zussen	  uit	  de	  
catacombe	  laten	  halen.	  Hij	  gaf	  hen	  een	  graf	  in	  de	  kerk	  van	  Prassede.	  Zo	  konden	  de	  
gelovigen	  hun	  beter	  eren.	  Ze	  werden	  in	  één	  sarcofaag	  gelegd.	  En	  om	  hen	  heen	  in	  een	  
paar	  grote	  sarcofagen	  werden	  de	  resten	  van	  duizenden	  martelaren	  neergelegd,	  de	  
mensen	  die	  de	  zussen	  zo	  liefdevol	  verzorgd	  hadden.	  
Paus	  Pascalis	  versierde	  de	  kerk	  van	  Santa	  Prassede	  met	  de	  prachtigste	  mozaïeken.	  In	  
deze	  mozaïeken	  zien	  we	  hoe	  de	  beide	  zussen,	  samen	  met	  hun	  vader,	  	  hoog	  in	  de	  
hemel	  door	  God	  geëerd	  worden.	  
Als	  u	  met	  eigen	  ogen	  dit	  alles	  wilt	  zien,	  weet	  u	  dan	  welkom	  om	  met	  mij	  mee	  naar	  
Rome	  te	  gaan.	  
	  

Rob	  Mascini,	  theoloog	  en	  diaken	  van	  het	  bisdom	  Haarlem-‐Amsterdam,	  
Gids	  bij	  de	  VNB	  
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Vakantie-‐herinnering	  
	  

Een	  reisgids	  kwam	  op	  weg	  een	  Bijbel	  tegen,	  
ze	  zaten	  beiden	  in	  een	  weekendtas.	  

De	  reisgids	  was	  een	  tikkeltje	  beduimeld,	  
de	  Bijbel	  of	  hij	  pas	  gebonden	  was.	  

	  
‘Zeg’,	  sprak	  de	  reisgids	  aarzelend	  tot	  de	  Bijbel	  
en	  uit	  zijn	  stem	  klonk	  zachtjes	  een	  verwijt.	  
‘Jij	  blijft	  zo	  nieuw	  ondanks	  het	  reizen,	  

terwijl	  ik	  bijna	  zienderogen	  slijt.	  
	  

Ze	  moeten	  mij	  natuurlijk	  veel	  gebruiken,	  
op	  mijn	  gegevens	  kun	  je	  altijd	  aan.	  

De	  mens	  zegt	  waar	  hij	  heen	  wil	  reizen	  
en	  ik	  geef	  de	  vertrek-‐	  en	  halteplaatsen	  aan’.	  

	  
Toen	  sprak	  de	  Bijbel	  en	  hij	  zuchtte	  even:	  
‘Ik	  ben	  de	  mensen	  niet	  zo	  naar	  hun	  zin,	  

ik	  wijs	  wel	  de	  weg,	  maar	  wat	  zij	  lastig	  vinden:	  
bij	  mij	  staan	  er	  geen	  aankomsttijden	  in!’	  
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d A. 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 A. 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
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 A. 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 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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Afsluiting Kinderclub 
	  
De afsluiting van de 
kinderclub was heel leuk want 
we deden een speurtocht door 
het dorp daarna bellen blazen 
en dat was leuk wat we deden 
wie de hoogste bel had. 
Daarna gingen we eten patat 
met frikandel, kroket en kipnuggets en was de afsluiting weer 
voorbij. En ik zeg het nog een keer het was leuk!!!!!!! 	  
Groetjes Lisanne  
 

 
 

Zondag 10 juli  
is er gezinsviering. 

om het schooljaar af te sluiten. 
Om 9.30 uur zijn jullie welkom.  

Na de dienst is er gelegenheid om limonade en koffie te 
drinken in de pastorie 

De werkgroep wenst jullie  
 

 
 
 
 
 
 

Angela, Marja, Elly en Angela 


