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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.: 0297-582314 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesweg 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
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  

mailto:john.fontijn69@gmail.com
mailto:cockievandenhelder@ziggo.nl


 3 

Beste medeparochianen,    
 
      et is begin januari als dit voorwoord wordt geschreven. Kerst 
ligt nog niet zo ver achter ons, althans, gevoelsmatig zeker nog 
niet. Kijken we in onze Urbanus zien we al wel grote 
veranderingen: de kerstbomen zijn verdwenen, de sterren 
tussen de pilaren verwijderd, de kerst-kunststukjes op de 
hoeken van de banken zijn ontbonden, de adventskrans naar 
beneden gehaald en de kerststal is weer afgebroken en 
opgeruimd. Ofwel dat warme gevoel, die omarmende 
gezelligheid, het fraaie beeld wat vormgeeft aan Kerstmis en 
vooral waar het voor staat, is even verdwenen. In woord komt 
het gelukkig nog wel tot ons, elk weekend weer, op een mooie 
en goede manier, alleen de ondersteuning van het visuele is 
even weg. Het voelt wat onwennig, immers woord én beeld 
samen zorgen voor emotie en zo voor beleving wat weer leidt 
tot bewust zijn en verdieping. Niet alleen het beeld van een wat 
kale, lege kerk maakt dat onze gemoedstoestand wat 
onderkoeld en zwaarmoedig aanvoelt. Kijken we naar het 
nieuws, zien we vooral drama en 
ellende voorbijkomen. Australië staat in 
brand met daaraan gekoppeld veel 
mensen- en dierenleed. Het idee dat 
daarbij ook vele branden zijn gesticht 
door mensen zelf komt ridicuul over... 
Ook in het Midden-Oosten is wederom 
weer veel ellende te bespeuren. De 
oorlog in Syrië woekert na vele jaren, 
nog steeds voort, waarbij de grote mogendheden op de 
achtergrond allemaal hun bedenkelijke rol spelen. Iran en 
Amerika zitten samen in een drama toneelstuk waarbij de een 
niet onder wil doen voor de ander en elkaar op z’n zachts 
gezegd het leven zuur zo niet onmogelijk maken. Een volgende 
fase is reeds ingeluid: het liquideren van een hoge militair, 
waarop weer represailles volgden van Iraanse zijde. Gevolgd 
door een zeldzaam drama waarbij een civiel vliegtuig werd 
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neergeschoten waarbij alle inzittenden om het leven kwamen. 
De vele Islamitische landen en daaraan verwante militaire 
takken die de vernietiging van de Joodse staat en haar inwoners 
nastreven. Het leed wat de mensen elkaar aandoen is 
ongelooflijk, verbijsterend onbegrijpelijk...! Van kwaad tot erger. 
Waar doet u dat aan denken...? Ruim 2000 jaar geleden was 
het niet heel anders. Toen waren het de Romeinen die vele 
volkeren, waaronder het Joodse, overheersten en 
onderdrukten. Ook toen waren oorlog, verwoesting en de kracht 
en macht van de sterkste dagelijkse praktijk. De geboorte van 
een kind, gelegen in een voederbak in een stal, zo eenvoudig, 
maar die licht als symbool voor vrede, liefde, menselijkheid en 
naastenliefde voor iedereen in de wereld in praktijk bracht om 
zo een betere wereld voor allen te creëren, bracht daar 
verandering in. Aanschouw hetgeen wat nu om ons heen 
gebeurt. De wereld staat in brand. Zijn we dan anno 2020 die 
wereldse boodschap van hoop helemaal kwijt en is deze door 
ons dan snel vergeten zodra de Kerstperiode weer achter ons 

ligt en we weer over gaan tot die orde van 
de dag? Laten we toch hopen van niet.  Voor 
ons aller welzijn is het juist nu belangrijk dat 
we deze boodschap van licht en waar het 
symbool voor staat nooit vergeten maar juist 
meedragen en uitvoeren, er dagelijkse 
praktijk van maken. Hier ligt nog een schone 
taak voor onze Kerkelijke leiders 
weggelegd. Verspreid en belijd, zo is Zijn 
opdracht! Laten we vooral ook bij onszelf 
beginnen, in het klein, en erop vertrouwen 
dat dit zich als een olievlek verspreidt. Het 
licht is ooit ontstoken, wij dragen samen de 
verantwoordelijkheid dit licht levend te 
houden voor allen.  Als we in onze directe 
omgeving om ons heen kijken, zien we 
binnen onze St.Urbanus parochie daar vele 
mooie voorbeelden van. Bij jong en oud. 
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Daar zijn we trots op. En ook wij moeten ons dagelijks inzetten 
om dit belangrijke baken van licht levend te houden en in de 
praktijk te brengen. Daar zijn we ook gemeenschap voor, samen 
maken we het mogelijk en waar. Weg met die zwaarmoedigheid 
en hup, schouders eronder en vol goede moed aan het werk!  
 

Op woensdag 26 februari vieren 
we aswoensdag. Het is het begin 
van de Vastentijd. Een periode van 
bezinning waarin we, naast 
zelfreflectie over ons eigen doen 
en laten, ook een extra stapje 
kunnen doen voor anderen die hulp 
goed kunnen gebruiken. Op alle 
mogelijke manieren. En nogmaals: 
daar zijn we goed in, het is voor ons 
al dagelijkse praktijk. Top! 

Verderop in deze Klanken kunt u daar meer over lezen in een 
mooi artikel wat vasten eigenlijk betekent voor ons. (Bij het ter 
perse gaan van deze Urbanesklanken was er nog geen 
informatie beschikbaar betreffende de Aswoensdag-viering bij 
ons in de kerk. Hierover later meer via de mededelingen en de 
website www.urbanusparochienes.nl ) 
  
De Eerste Heilige Communie-voorbereidingen komen nu goed 
op stoom! Onder leiding van Elly en Darek worden er diverse 
bijeenkomsten georganiseerd met de kinderen en hun ouders. 
Met behulp van een mooi vormgegeven boek, vol met fraaie 
afbeeldingen, teksten en opdrachten worden allerlei 
onderwerpen behandeld. Ook zang komt aan bod, waarbij 
organist Peter 
met veel vuur 

http://www.urbanusparochienes.nl/
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enthousiast de liederen met de kinderen oefent. Tijdens de 
repetitie is ook Darek, deze liederen al neuriënd waargenomen 
door de gangen van de pastorie... ;-) Het wordt mooi en fraai! 
26 januari werden de 8 kinderen tijdens de viering voorgesteld 
die op zondag 10 mei hun EHC houden. Heel bijzonder!  
 
Op donderdag 13 februari is er weer een bijeenkomst van de 
Kinderclub! Thema dit keer is de ‘uitdrijving van de boze geest’. 
Dat klinkt best onheilspellend, nietwaar? Maar dat het niet zo is, 
kunnen de kinderen zelf horen en ervaren tijdens deze middag 
op de pastorie. Uiteraard met knutsel en lekkers. Van harte 
aanbevolen, we hopen dat er weer vele jongeren bij aanwezig 
kunnen zijn! 
 
Kerstmis met veel visueel 
fraais in onze kerk ligt al weer 
even achter ons. Kijken we om 
ons heen in de wereld, lijkt het 
of die mooie boodschap van 
licht en waar het symbool voor 
staat, alweer vergeten is. Dat 
mag niet zo zijn. De wereld verdient beter. Daar zijn we zelf wel 
medeverantwoordelijk voor en daar zullen we gezamenlijk, van 
parochiaan tot Kerkelijke leiding, hard aan moeten werken. De 
komende 40-dagen tijd is een mooi moment om daar eens goed 
over na te denken. Kijken we binnen onze eigen parochie, zien 
we gelukkig hoe die boodschap van licht in praktijk wordt 
gebracht. Klasse! Het zijn tekenen van hoop. En hoop doet 
leven. Laten we met z’n allen de schouders eronder zetten, er 
is nog genoeg te doen! 
 
Graag tot de Urbanusklanken van maart,  
 
met hartelijke groet,  
 
uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 1 februari, 19.00 uur 
Jopie Overwater-Barlag 
Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 2 februari, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Jopie Overwater-Barlag 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 

 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 8 februari, 19.00 uur 
Jopie Overwater-Barlag 
Kees Fontijn 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 9 februari, 09.30 uur 
Conny Wesselingh - jaarmis 
Dorus Schrama 
Gerardus Overwater 
Jopie Overwater-Barlag 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
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Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 

 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 15 februari, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Jopie Overwater-Barlag 
Kees Fontijn 

 
 
 

 
Misintenties, zondag 16 februari, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp - jaarmis 
Jopie Overwater-Barlag 
Jos Wesselingh 
Klaas Zwartendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch 
Uit dankbaarheid 

 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 22 februari, 19.00 uur 
Jopie Overwater-Barlag 
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Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 23 februari, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jopie Overwater-Barlag 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Pieter, Jos en Arie Schrama 
Rietje de Heij-Fontijn 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 29 februari, 19.00 uur 
Jopie Overwater-Barlag 
Kees Fontijn 
 
 

 
 
Misintenties, zondag 1 maart, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Jopie Overwater-Barlag 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Theo Zeinstra 
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Activiteitenoverzicht februari 2020 
 

 

 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za. 1 feb. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo. 2 feb. 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

do. 6 feb. 15:45 u 5e Eerste Heilige Communie 
bijeenkomst  

 

za.8 feb. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.9 feb.  09:30 u Eucharistie Viering 
 

 

za.15 feb. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.16 feb. 09:30 u Eucharistie Viering 
 

 

za.22 feb. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.23 feb. 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

wo 26 feb. ? uur Aswoensdag  *** ? 

do. 27 feb. 15:45 u 6e Eerste Heilige Communie 
bijeenkomst  

 

za.29 feb. 14:00 u excursie door de kerk  

EHC kinderen + familie 

Elly van Rooden 

za.29 feb. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.1 mrt  09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 

 

*** De bijzonderheden van deze viering zijn nog niet bekend;  
deze ontvangt u later. 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

samenzang Ria Kempers   Theo 

St. Cecilia Ria Kempers Marino den Haan Ab, Cock Huub 

 
 

    

samenzang Ria Kempers Jos den Haan  Theo 

samenzang Ria Kempers Margaret 

Timmermans 

Cock, Anne Huub 

samenzang Ria Kempers   Theo/Ab 

St. Cecilia Ria Kempers Paul Goossens Maayke, 

Jeroen 

Huub 

Samenzang Peter Overdijk   Theo/Ab 

St. Cecilia Peter Overdijk John of Maurice Ab, Cock Huub 

Samenzang Peter Overdijk ? Ab Ab 

 
 

    

 
 

    

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  Theo/Ab 

St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 

Ab, Cock Huub 
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Activiteiten in de regio 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 februari.  
 

De Vastenactie begint dit jaar op 25 februari en eindigt met de 
collecte in de Paaswake op 11 april.   
De vastenzakjes en verdere informatie over de Vastenactie 
vindt u in de Urbanesklanken van maart.    
 

Opbrengst Collectes 
weekend  28 + 29 december 252,15 

weekend  04 + 05 januari 328,50 

weekend  11 + 12 januari 339,10 

weekend  18 + 19 januari 267,55 
 

Nog even dit ….. over Actie Kerkbalans 2019  
Dat de Sint Urbanusparochie en kerk u zeer ter harte gaat is ook 
in 2019 weer gebleken. In december lieten wij u weten dat we 
nog €. 3.884,11 te gaan hadden om de begrote opbrengst van  
€. 22.500 te realiseren.  
 

Het parochieteam vindt het geweldig om nu te mogen melden 
dat we de doelstelling ruimschoots hebben overschreden  
In december heeft u gezamenlijk nog eens  €  4.705 bijgedragen  
 

De opbrengst over geheel 2019:  € 23.320,89 
Ja, de Nesser geloofsgemeenschap begrijpt het;  

”De Urbanuskerk daar geef je voor’’ 
 

Namens het parochieteam mag ik alle gulle gevers van harte 
bedanken voor dit geweldige resultaat.        Joop Sibum 
     Penningmeester 
 

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
 

Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich 
opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een 
afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis 
te ontvangen.   
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Het bestellen van Huispaaskaarsen 
Vanaf zondag 16 februari tot en met zondag 16 maart zal de 
bestellijst voor de huispaaskaarsen weer achter in de kerk voor 
u klaarliggen.  
 

Portokosten Urbanesklanken 
Ook in 2020 verzoeken wij de ontvangers per post om een 
vrijwillige bijdrage in de kosten voor deze service.  
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:   
NL22 RABO 0392 3534 07 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St Urbanus  
onder vermelding van ”portikosten Urbanesklanken”.  
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam, Joop Sibum 
 penningmeester 
 

CELEBRATE FESTIVAL 2020 

Van 24 april tot en met 1 mei organiseert de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing het Celebrate Festival 2020. Het 
festival vindt plaats op Camping “het Beloofde Land” te 
Voorthuizen.  Het thema in 2020 is “ Your Kingdom come”. 
Het is een mooie combinatie van vakantie en samen je geloof 
vieren, jong en oud zijn van harte welkom!  
Via www.kcv-net.nl.>Celebrate kun je de uitzending bekijken 
van “Roderick zoekt licht”- aflevering 25, hier kun je een goede 
indruk krijgen van hetgeen Celebrate heeft te bieden.  
 

Voor verdere informatie zie: www. celebratefestival.nl 
 
The Passsion 2020 in Ouderkerk 

Al sinds 2011 is The Passion jaarlijks op Witte Donderdag op 
de TV te volgen. Het verhaal over het lijden en sterven van 
Jezus maakt na 2000 jaar nog steeds indruk en verdient het dan 
ook om steeds opnieuw verteld te worden.  
 

Ouderkerk aan de Amstel; na het succes van de eerste 
opvoering van The Passion op ’t Kampje in 2017 klonk al gauw 
de roep om herhaling van dit indrukwekkende muziekspektakel.   
Daarom gaat het koor Elckerlyc op woensdag 8 april opnieuw 
de uitdaging aan om een eigen versie van The Passion op ’t 
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Kampje uit te voeren. Het thema zal evenals in 2017 draaien om 
ontmoeten en verbinden. De meeste koorleden, muzikanten, 
dansers en vrijwilligers  zijn afkomstig uit Ouder-Amstel. Ook 
zijn er een aantal koorleden afkomstig uit onze parochie. 
 

The Passion op ’t Kampje is geen kopie van de TV-versie. De 
opzet van The Passion op ’t Kampje is speciaal bedacht en 
geschreven voor Ouder-Amstel. Het koor bezingt in een aantal 
scènes het lijdensverhaal van Jezus. Een verteller verbindt de 
scènes aan elkaar en legt daarbij de verbanden met herkenbare 
hedendaagse zaken. Zo willen ze laten zien dat er altijd hoop is 
als je er maar samen voor wilt gaan. 
 

Om het evenement mogelijk te maken is geld nodig.  
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die graag helpen bij de 
organisatie, maar een evenement als The Passion vraagt ook 
om een professionele inzet. De geschatte kosten van het project 
bedragen ongeveer € 30.000 tot 35.000.   Daarom zijn zij op 
zoek naar kleine en grote sponsoren.  
Voor The Passion is een speciaal rekeningnummer geopend: 

NL11 RABO 0313 1852 12 
ten name van Stichting Promotie Ouder-Amstel.  

Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom 
 
 

 
 
 

Nesser Dames Vereniging, maandag 24 februari, 20 uur: 
 
 
 

o.l.v. Kees Bos 
Kosten voor leden: geen 
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Ter Inspiratie 

  
Het nieuwe jaar is bijna een maand oud of we gaan 

alweer langzamerhand richting de 40-dagen- of 

vastentijd, op de kerkelijke kalender staat aangegeven 

dat we op woensdag 26 februari Aswoensdag gaan 

vieren en dat dit het begin is van de 40 dagen tijd als voorbereiding op het 

Paasfeest.  

Elk jaar valt Pasen op een andere datum, het moment valt samen met de 

stand van de maan en die is geen jaar hetzelfde. De vastentijd duurt 

eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet worden meegeteld, want de 

zondag is een feestdag en dan hoef je niet te vasten.  

De berekening van de datum van Pasen heeft een lange geschiedenis achter 

de rug. Oorspronkelijk vierde men het christelijke Pasen op Pesach, het 

joodse Paasfeest, maar omdat hier toch wel heel iets anders gevierd wordt, 

ontstond de behoefte aan een eigen datum, denk aan Aswoensdag, 

Hemelvaart en Pinksteren. Helaas is het zó, als mensen iets nieuws 

bedenken, er altijd mensen zijn, die daar niet mee eens zijn. En zó kan het 

gebeuren dat andere christenen bijvoorbeeld de Grieks – orthodoxe kerk, op 

een andere dag Pasen vieren dan de Rooms-katholieken. Paus Franciscus 

merkte enkele jaren geleden dan ook op: ‘Wanneer staat jouw Christus op? 

Morgen? De mijne volgende week pas! Wij zouden toch met elkaar tot 

éénzelfde datum moeten kunnen komen.’   

 

Daardoor kan Pasen soms vroeg vallen. Men heeft ooit vastgesteld dat 

Pasen pas nà het begin van de lente kan plaatsvinden. En zoals u weet 

begint de lente op 21 maart, Pasen kan dan op zijn vroegst op 22 maart 

vallen. Gelukkig hebben we nog even de tijd en bij de vastentijd denkt u 

waarschijnlijk aan een periode van: niet snoepen, een vastentrommeltje, of 

tegenwoordig iets laten, bijvoorbeeld geen alcohol of koffie drinken of niet 

roken. Maar eigenlijk betekent het Hebreeuwse woord dat in de Bijbel voor 

vasten wordt gebruikt: ‘het neerbuigen van de ziel’. Dus tot inkeer komen, 

berouw tonen aan God.  

 

Zowel Jezus, als profeten hebben regelmatig kritiek op mensen, die met 

veel vertoon vasten. Als je er chagrijnig van wordt tegen anderen, als je je 

op je werk niet meer goed kan concentreren of zelfs een gevaar wordt op de 

weg, dan is het juist tegengesteld aan wat er zou moeten gebeuren. De 

vastentijd is bedoeld als een tijd waarin je extra aandacht besteedt aan 
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datgene wat Jezus ons heeft voorgeleefd. En als het jou helpt om dan niet te 

snoepen of geen alcohol te drinken, dan is dat natuurlijk goed. Maar het 

gaat uiteindelijk om het doel en niet om het middel! Ik hoop dan ook dat 

wij allen de vastentijd goed zullen gebruiken om tot inkeer te komen en 

Gods Barmhartigheid te ervaren en ook om barmhartig te zijn voor de 

mensen om ons heen, die dat nodig hebben.  

 

Het zit hem maar in kleine dingen: een boodschap doen voor een zieke 

buurvrouw, een bezoekje aan iemand die zijn partner verloren is, iets 

extra’s kopen bij de supermarkt en aan de voedselbank schenken of aan de 

man met de Straatkrant. De werken van Barmhartigheid vragen niet veel 

van ons, alleen onze aandacht voor onze medewens, in naam van God. 

Moge de 40-dagentijd ons daartoe inspireren. 

 

Elly van Rooden 

 

 

 
 
 

 

Beste medeparochianen, 

 

Wekelijks wordt er door de vrijwilligers van de groengroep onderhoud 

gepleegd op ons kerkhof ‘Vreedenhof’. Nu de kersttijd alweer een tijdje 

achter ons ligt, willen zij graag de laatste kerststukjes en versieringen die 

nog op het kerkhof aanwezig zijn, per 18 februari gaan verwijderen en 

het kerkhof weer netjes maken. Heeft u nog kerstmateriaal wat u wilt 

hergebruiken, kunt u deze dan voor deze datum verzamelen en mee 

naar huis nemen? Dank u wel. 

De groengroep is u dankbaar! 

 

Uw parochieteam. 
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Elke dag nieuw   (Marjet de Jong 2013) 

 

Dank U, God, voor de seizoenen 

voor alles wat groeit en bloeit. 

Dank, dat U schoon wilt boenen 

wat wij hebben verknoeid. 

Dank U, dat wij mogen hopen 

elke winter diep en koud 

dat alles goed af zal lopen 

dat U stil aan de lente bouwt. 

 

Dank U voor de dauw in de morgen 

voor ons uitgeruste hoofd 

dank U, dat U wilt zorgen 

zoals U Noach heeft beloofd. 

Dat er altijd nachten en dagen 

en seizoenen zullen zijn. 

Dat U onze fouten wil dragen 

en hoopt dat wij vrienden zijn!   
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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: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 

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 
Day2Day 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 
 

Activiteiten 2020 
 

Na een succesvol 2019 hebben we een mooie planning voor dit jaar 

gemaakt; 
• Zondagmiddag 19 april: Lenteconcert van het Seniorenorkest 

Amstelland met medewerking van leerlingen van basisschool De 

Zwaluw. 

• Zondag 7 juni: Amstellanddag met torenklimmen, bezichtiging 
kerk en opnieuw openstelling van Saartjes terras bij de oude 

keuken in de pastorie. 

• Zondag 13 september: Monumentendag met torenklimmen en 

bezichtiging kerk. 
• Weekend 12-13 december: voor de zesde maal Kerst aan de 

Amstel! 

 

Wilt u deze data alvast in uw agenda zetten? Wellicht voegen we 

gedurende het jaar nog activiteiten toe, welke we natuurlijk in deze 

Urbanesklanken zullen vermelden. 
 

Vrijwilligers gezocht 
 

We kunnen altijd hulp gebruiken bij onze activiteiten en gelukkig kunnen 
we altijd rekenen op een vaste groep vrijwilligers. Extra hulp kunnen we 

echter goed gebruiken. Vindt u het leuk om een keer te helpen op een 

van de geplande data, dan horen wij dat graag. U kunt zich mondeling 

aanmelden bij een van ons of per email: 
info@vriendenurbanuskerknes.nl. 

Graag tot ziens! 

 

Yvonne Seebregts 
Peter Overdijk 

Monique de Bruin 

 

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

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam 

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 

mailto:info@vriendenurbanuskerknes.nl
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