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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 S.Marcantognini 0297-727098 
Pastoor Darek Karwowsky 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochieteam 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
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Beste medeparochianen, 
 
        et christendom is verworden tot een exotisch fenomeen, 
zo stond in de krant te lezen ergens in maart. Daarnaast was 
er een uitzending bij KRO Brandpunt waarin werd verhaalt hoe 
‘God verdwijnt uit Nederland’. De vraag “gelooft u in God?” 
wordt, zo bleek in die uitzending, nog maar door een klein 
percentage mensen met ja beantwoord… Wat verder bleek: de 
vele mensen die geïnterviewd werden voor deze uitzending 
weten eigenlijk niet eens meer waar het over gaat als je vraagt 

naar wat katholiek zijn nu eigenlijk inhoud en 
de mooie boodschap, eeuwenoud, die daar- 
mee wordt gebracht. De acteur die Jezus 
speelde in het tv-spektakel ‘de Passion’ welke 
recent werd uitgezonden, wist niet eens waar 
het nu eigenlijk over ging. En besloot daarom 
zelf “zich daar maar eens in te verdiepen”…… 
                        Het klinkt niet goed. Het roept 
neerslachtigheid en een bepaalde mate van 
triestheid op als je de mensen zo hoort 
spreken. Is het desinteresse? Of spelen de 
misstanden binnen het instituut kerk hierin een 
hoofdrol? De honger naar inhoudelijke kennis, 
zo u wilt de nieuwsgierigheid, en de 
betrokkenheid onder de mensen is i.i.g. zeer 

gering en blijkbaar komt de boodschap die in ons geloof 
verscholen zit niet goed meer voor het voetlicht, of deze wordt 
niet meer verstaan. Een boodschap van opoffering en liefde, 
gericht naar je medemens. Een boodschap van vergeving, 
compassie en klaar staan voor elkaar. Dat is een zeer 
waardevolle boodschap die we steeds nodig hebben, vroeger 
én nu en waar blijvend aandacht voor moet zijn. Laten we 
deze boodschap vooral blijven verkondigen en uitdragen 
binnen onze gemeenschap en daarbuiten en laten we vooral 
toch hopen dat ze blijvend wordt verstaan. Kijk om u heen, het 
is zo hard nodig!  
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Hebben we het over betrokkenheid, dan moet u bij ons zijn! In 
het weekend van 06 en 07 maart jl. mochten we als 
parochieteam 8 parochianen een St. Gregorius onderscheiding 
opspelden wegens het vele jaren trouw leveren van muziek en 
gezang tijdens de vieringen binnen de parochie. Niek, Eefje, 
Jopie, Ria, Ans, Johan, Marino en Peter: Hartelijk dank voor 
jullie inzet, toewijding en inspiratie. We zijn er blij mee en trots 
op dat jullie dit steeds voor de parochie doen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onderscheiding 
bestond in onder- 
delen uit een 
medaille, een pin 
voor de heren en 
een broche voor de 
dames, aangevuld 
met een oorkonde. 
Voor meer foto’s van 
deze bijzondere 
gelegenheid kunt u 
op de website kijken 
van de parochie.    
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De uitreiking werd 
tenslotte afgesloten met 
bloemen en met koffie en 
taart na. Een feestelijke 
bijeen- komst die naar 
meer smaakt! 
 
Dat zal dan ook niet lang 
gaan duren: op 15 mei 
vieren we het 125-jarig jubileum van onze St.Urbanuskerk. De 
voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een feestelijke 
en bijzondere dag te gaan worden. Zet deze zondag alvast in 
uw agenda, het zal zeker de moeite waard zijn deze feestdag 
mee te vieren en beleven! In de volgende Urbanesklanken, 
vergezeld door een speciale jubileumuitgave, meer hierover. 
 
Over betrokkenheid en feestelijkheden gesproken: ook op 03 
april is het groot feest in de parochie, want dan ontvangen in 
totaal 20 kinderen uit Nes en Uithoorn hun eerste Heilige 
Communie. Een bijzondere gebeurtenis die we uiteraard 
groots willen en gaan vieren.  
 
Onze Eerste Communicantjes hebben zich middels een 8-tal 
bijeenkomsten samen met het pastoraal team goed 
voorbereid. Daar zijn mooie verhalen en haar achterliggende 
boodschap verteld. De kinderen, samen werkend aan hun 
eigen katholiek-zijn waarmee de basis van belangrijke normen 
en waarden wordt gelegd en daarmee gesterkt op weg kunnen 
naar de toekomst. Een exotisch fenomeen…? Nee hoor, een 
bewuste uitdaging met beide benen op de grond!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van mei, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, zaterdag 2 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 3 april, 11.00 uur 
Helena Harte 
Willy van der Veen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post 
Adrianus Huyskes 
Sjaak van Tol – jaarmis 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Piet van Rijn  
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Misintenties, zaterdag 9 april, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 10 april, 09.30 uur 
Willy van der Veen 
Helena Harte 
Arie van Oostveen 
To Wesselingh 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Maria Brozius-van den Berg 
Klaas Zwartendijk 
Joanna van Oostveen 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Lien Bouwman-Leurs 
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Misintenties, zaterdag 16 april, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Herman Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 17 april, 09.30 uur 
Helena Harte 
Willy van der Veen 
Dorus Schrama 
Emil Walraven 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Peet en Greet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Gerardus Overwater 
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht april 2016 
 
Datum Tijd Soort viering Voorganger 

za. 2 april 14:00 uur Generale Repetitie Communicanten 

za. 2 april 19:00 uur Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 3 april 09:30 uur Eucharistieviering, Eerste Heilige Communie voor 
Uithoorn en Nes aan de Amstel 

do. 7 april  7e bijeenkomst E.H.C.  

za. 9 april 19:00 uur Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.10 april 09:30 uur Woord- / Communieviering  

za. 16 april 19:00 uur Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 17 april 09:30 uur Eucharistieviering  

wo.20 april 19:30 uur Parochievergadering  

do.21 april  8e bijeenkomst Kinderclub  

za. 23 april 19:00 uur Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo. 24 april 09:30 uur Eucharistieviering  

do.28 april  8e en laatste bijeenkomst E.H.C. groep 

za. 30 april 19:00 uur Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.  1 mei 09:30 uur Eucharistieviering  
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Zang Organist Lector Misdienaars 

    

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

Samenzang 
 

Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Anne, 
Maayke, Jeroen 

    

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans  

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Jeroen 

    

    

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Casper Stevens Casper Stevens 

    

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock 
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Misintenties, zaterdag 23 april, 20.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 24 april, 09.30 uur 
To Wesselingh 
Willy van der Veen 
Helena Harte 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Joanna van Oostveen 
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Misintenties, zaterdag 30 april, 20.00 uur 
Pater Kees Veltman 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 mei, 09.30 uur 
Helena Harte 
Willy van der Veen 
Martin Groen 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
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Collectes april  
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 2 en 3 april. 
Weekend 16 en 17 april Roepingenzondag 
 

Parochie gegevens voor uw belastingaangifte 
In de gegevens bij de belastingdienst staan 2 parochies H. Urbanus 
te Amstelveen vermeld.  002 609 411 is het R.S.I.N nummer 
waaronder onze parochie H. Urbanus te Amstelveen / Nes aan de 
Amstel bij de belastingdienst bekend is.  
 

Opbrengst collectes. 
weekend  27 + 28 februari 268,85 
weekend    5 +  6 maart 342,10 
weekend  12 + 13 maart 272,85 
weekend  19 + 20 maart 350,40 

 
 

Trots op wie zij was, dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven, 
hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en overoma 

†  Helena Maria  Harte - Korrel   

	  	  Catharina Cornelia Gerarda 
      

weduwe van Mattheus Franciscus Harte 
 

Ouder-Amstel, 7 oktober 1926   †  Amstelveen, 28 februari 2016	  
	  

De Uitvaartmis is op zaterdag 5 maart gehouden, aansluitend hebben wij 
haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof 
“Vreedenhof ”. 
 

Moge zij nu samen met Theo haar man, de eeuwige rust en liefde 
ervaren van God onze Schepper.   
 

De kaars leek bijna eindeloos, maar is nu stil gedoofd 
Een leven lang zorgzaam geweest, gegeven en geloofd 
Een hand die zwaaide als we gingen, en nog meer andere mooie dingen, 
zijn herinneringen aan ons mam, die voor altijd afscheid van ons nam. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
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† Wij zullen nooit meer 'mama' zeggen, althans niet meer tegen haar. 
 Nooit meer haar handen voelen, geen kus of een ander lief gebaar. 

Toch zijn wij bevoorrecht, want wie kan zeggen net als wij:  
 ze was de beste, ze was een kanjer, een geweldige moeder was zij ! 

 

Willy van der Veen - van Beek 
Wilhelmina Johanna 

 

Sinds 7 december 1991 weduwe van J.H. van der Veen   
 

Vinkeveen, 13 november 1934   Uithoorn, 13 maart 2016 
 
Op donderdag 17 maart hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid in onze 
Sint Urbanuskerk afscheid van haar genomen en haar op ons 
parochiekerkhof  ’’Vreedenhof ” begraven.   
 
Moge zij na een leven van liefde, zorg en plicht nu zijn thuisgekomen in de 
eeuwige liefde van God haar Schepper. 
 
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe 
bij het verwerken van dit verlies, zij zullen haar node moeten missen. 
 

 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Konden we op 09 maart jl. nog melden dat de telefonische 
verbinding weer hersteld was door Telfort, helaas bleek dit slechts 
geldig voor 4 dagen...  Toen heeft Telfort eigenhandig besloten het 
abonnement administratief door te laten lopen, maar de lijn 
technisch op te zeggen. Ofwel: we betalen wel voor het 
abonnement, maar krijgen daarvoor niets terug. Na het zoveelste 
telefonische overleg moest Telfort zelf met schaamrood op de kaken 
constateren dat zij een fout hadden gemaakt en dit toch echt niet de 
bedoeling was. Er wordt nu wederom aan een herstel van de 
verbinding gewerkt; dit kan echter nog enige tijd gaan duren. 
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In de tussentijd, mocht u contact willen leggen met de parochie, kunt 
u voor niet-noodgevallen bellen met het mobiele nummer:  
06 4353 3232.  
In geval van een noodsituatie kunt u bellen met het mobiele 
nummer: 06 5369 1688. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd het 
contactformulier invullen op de site, een mail sturen naar het 
secretariaat of ons bezoeken op de pastorie, Amsteldijk-zuid 145.  
 
We hopen dat Telfort er nu snel vaart achter zet en de 
communicatieproblemen snel tot het definitieve verleden behoren. 
Zodra dit het geval is, zullen wij wederom een bericht op de site 
plaatsen. 
    Het parochieteam 
 

 
 
 

De mensen van de Wereldwinkel 
in Uithoorn zijn altijd erg blij als 
er in Nes weer koffie, thee en 
andere producten uit de winkel 
aangeboden worden. 
Na de dienst van 19 en 20 maart 

konden we bij een lekkere kop koffie weer van alles uit de hele 
uitstalling kiezen. De opbrengst was – zoals langzamerhand 
“gewoon” – weer geweldig: € 490 dit keer. Dank ! 
 
 

 
 
 

Op	  maandag	  25	  april	  kunnen	  de	  Nesser	  Dames	  genieten	  van	  
een	  gezellige	  avond	  met	  Groenteman	  Tromp.	  Hij	  vertelt	  over	  al	  zijn	  
belevenissen.	  Voor	  sommigen	  misschien	  herkenbaar,	  voor	  anderen	  
onvoorstelbaar!	  
Een	  groenteman,	  bijna	  een	  uitgestorven	  beroep!	  
Daarom	  mag	  u	  deze	  avond	  zeker	  niet	  missen.	  
Aanvang:	  20.00	  uur. 	  
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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.	  
	  
Het	  verhaal	  van	  een	  vermoord	  pubermeisje	  en	  een	  
gouden	  kistje	  
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=24	  
http://academie.vnb.nl/index.php?sp=34	  
	  

Ze	  was	  misschien	  nog	  maar	  dertien	  
jaar	  oud.	  Maar	  ja	  in	  die	  Romeinse	  
wereld	  kon	  het	  gebeuren	  dat	  de	  
politieofficier	  -‐	  of	  was	  het	  de	  
burgemeester?	  -‐	  haar	  op	  zijn	  feest	  
uitnodigde.	  
Het	  meisje	  moet	  zo	  iets	  geantwoord	  
hebben	  als	  “Ik	  ken	  die	  feesten	  van	  u.	  Ik	  
doe	  daar	  niet	  aan	  mee!	  Ik	  hoor	  bij	  
Jezus	  en	  bij	  de	  mensen	  die	  deze	  wereld	  
anders	  willen!”.	  
De	  man	  voelde	  zich	  diep	  beledigd.	  Hij	  
liet	  haar	  gevangen	  nemen.	  Ze	  werd	  te	  
koop	  aangeboden	  op	  de	  hoerenmarkt	  
bij	  het	  grote	  circus	  wat	  nu	  de	  piazza	  
Navona	  is.	  Daar	  moest	  ze	  zich	  

uitkleden.	  Maar	  God	  was	  er	  ook	  nog!	  Op	  het	  zelfde	  moment	  dat	  ze	  haar	  
kleren	  moest	  uittrekken	  liet	  God	  de	  haren	  van	  haar	  hoofd	  groeien	  tot	  een	  
prachtig	  kleedje	  om	  haar	  heen.	  
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Daar	  stond	  ze	  dan…	  en	  ze	  werd	  hoe	  ze	  heette:	  Agnes.	  Want	  haar	  naam	  
was	  afgeleid	  van	  het	  Latijnse	  woordje	  agnus.	  En	  dat	  betekent	  lammetje.	  
De	  mannen	  waren	  woest.	  Agnes	  moest	  verbrand	  worden.	  Ze	  kwam	  op	  de	  
vuurstapel.	  Maar	  het	  vuur	  spetterde	  zo	  dat	  de	  vonken	  de	  soldaten	  in	  
brand	  staken.	  En	  Agnes	  had	  niets.	  Uiteindelijk	  hebben	  ze	  haar	  met	  een	  
zwaard	  vermoord.	  De	  andere	  christenen	  begroeven	  haar	  in	  de	  catacombe.	  
Een	  week	  later	  zagen	  de	  gelovigen	  in	  de	  catacombe	  Agnes	  staan.	  Ze	  had	  
een	  gouden	  jurk	  aan.	  Ze	  droeg	  een	  verlovingsring:	  de	  ring	  dat	  ze	  bij	  Jezus	  
hoorde.	  En	  aan	  haar	  voeten	  stond	  een	  lammetje.	  
De	  mensen	  in	  Rome	  zijn	  haar	  nooit	  vergeten.	  Op	  de	  dag	  dat	  zij	  vermoord	  
werd,	  21	  januari,	  worden	  bij	  haar	  graf	  twee	  lammetjes	  geschoren,	  de	  
eerste	  lammetjes	  in	  Rome.	  De	  wol	  van	  deze	  lammetjes	  wordt	  in	  een	  
gouden	  kistje	  gedaan.	  Dat	  gouden	  kistje	  wordt	  voor	  het	  graf	  van	  Petrus	  
geplaatst	  onder	  het	  altaar	  in	  de	  Sint	  Pieter.	  Iedereen	  kan	  het	  daar	  zien	  
staan.	  	  
Hoog	  boven	  het	  graf	  van	  Petrus	  staat	  in	  de	  koepel	  van	  de	  basiliek	  
geschreven	  wat	  Jezus	  tegen	  Petrus	  gezegd	  had:	  “Wijd	  mijn	  lammeren,	  wijd	  
mijn	  schapen”.	  	  
Op	  29	  juni,	  de	  feestdag	  van	  Petrus	  en	  Paulus	  gaat	  het	  gouden	  kistje	  open.	  
Zusters	  hebben	  van	  de	  wol	  kleine	  witte	  stolaatjes	  gemaakt.	  De	  paus	  legt	  
op	  die	  dag	  zo’n	  stolaatje	  op	  de	  schouders	  van	  alle	  nieuwe	  
aartsbisschoppen.	  Met	  dit	  gebaar	  mag	  de	  bisschop	  weten	  dat	  hij	  van	  Jezus	  
de	  taak	  heeft	  gekregen	  om	  al	  de	  onschuldige	  lammetjes	  in	  zijn	  bisdom	  op	  
de	  schouder	  te	  nemen:	  “wees	  een	  goede	  herder,	  zoals	  Jezus	  was”.	  Er	  zijn	  
zoveel	  onschuldige	  mensen	  die	  bedreigd	  worden.	  De	  bisschop	  en	  zijn	  kerk	  
moeten	  hen	  hoeden	  en	  beschermen.	  
Ook	  Jezus	  zelf	  is	  als	  een	  lam	  gestorven,	  volkomen	  onschuldig	  is	  Hij	  
vermoord.	  	  
Misschien	  is	  het	  u	  wel	  eens	  opgevallen.	  Op	  de	  wapens	  van	  de	  landen	  van	  
deze	  wereld	  prijken	  vaak	  alle	  mogelijke	  roofdieren:	  	  leeuw,	  beer,	  adelaar,	  
draak,	  panter,	  haan.	  Op	  het	  wapen	  van	  het	  koninkrijk	  van	  Jezus	  staat	  een	  
lammetje,	  het	  slachtoffertje	  van	  al	  die	  roofdieren.	  
Als	  u	  in	  de	  Sint	  Pieter	  bent,	  kijk	  dan	  even	  onder	  het	  altaar.	  Tussen	  21	  
januari	  en	  29	  juni	  staat	  daar	  het	  	  gouden	  kistje	  met	  wol	  dat	  ons	  vertelt	  van	  
Agnes.	  	  
Als	  u	  met	  eigen	  ogen	  dit	  alles	  wilt	  zien,	  weet	  u	  dan	  welkom	  om	  met	  mij	  
mee	  naar	  Rome	  te	  gaan.	  	   	  Rob	  Mascini. 	  
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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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Eerste Heilige Communie 
Op zondag 3 april zullen 19 jongens en meisjes van de  
R.K. Emmaüsparochie en de Sint Urbanusparochie hun  
Eerste Heilige Communie ontvangen.  
De viering vindt plaats in de Sint Urbanuskerk in Nes aan de 
Amstel om 9.30 uur. 
Pastoor Samuel zal in deze viering voorgaan. 
Komt u ook naar deze voor onze communicantjes zo 
belangrijke dag? 
Hieronder de namen van de communicanten. 
 
R.K. Emmaüsparochie 
Lana Algi 
Mark Algi 
Bas Bosboom 
Kasper Ceblowski 
Olivier Dobranz 
Jennifer van der Jagt 
Isabel Kats 
Dominique Koch 
Adrian Lisowski 
Florencia Losekoot 
Nina Rijnbeek 
Nelly Vedder 

Sint Urbanusparochie 
Nora Adolfse 
Dilano Fakkeldij 
Jetze Fontijn 
Joost de Koning 
Pieter van der Laan 
Phélice Overkamp 
Daan Wesselingh 
 
 
 
 

 


