
 1 

    Urbanes – Klanken 

           
 

nummer 502 
 

juli - augustus 2019 
 

         
 

 
 

Sint Urbanus, Nes aan de Amstel 
 



 2 

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 
 
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 Amstel 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 

mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
    
    n de vorige editie van de Urbanesklanken kon u lezen hoe 
verschrikkelijk het soms in de wereld is gesteld met het vrijelijk 
kunnen belijden van ons Katholiek geloof. De conclusie was 
dat velen onder ons wel willen, maar niet mogen. En dat wij in 
Nederland wel vrijelijk Christen kunnen zijn, maar we vaak niet 
meer willen en niet meer openlijk meedoen, zo blijkt althans uit 
de kerkbezoeken. Hierbij raken we stukje bij beetje het contact 
met de kerk en daarmee het belangrijkste: haar boodschap wel 
kwijt. Wat betreft dat 
laatste sloot een 
recente homilie van 
onze priesters hier 
goed bij aan. Ontstaan 
uit een ervaring welke 
werd opgedaan tijdens 
de voorbereidingen van 
de Eerste Heilige 
Communie in onze Regio. Zo werd met de kinderen op een 
eenvoudige maar doeltreffende wijze de vergelijking gemaakt 
tussen geloof, gemeenschap en kerkbezoek met iets heel 
herkenbaars: een plant! Aan de jonge, eerstecommunicanten 
werd gevraagd wat een plant steeds nodig heeft om te kunnen 
groeien en in leven te blijven. Het antwoord was 

vanzelfsprekend: water en voeding. 
Zonder deze belangrijke zaken zou een 
plant immers al snel verdorren. En 
vervolgens de vraag: hoe zit dat dan 
met ons als mensen, wat hebben wij 
nodig in dat opzicht? Dat bleek al een 
stuk lastiger. Het hart was nog duidelijk: 
deze heeft liefde nodig. Zonder liefde 
overheerst kilheid en krijgen 

onverschilligheid en haat een voedingsbodem, waarmee  
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we als mens verdorren. En hoe zit 
het dan met de geest? Grote 
vraagtekens alom! Maar het 
antwoord maakte veel duidelijk. Ook 
de geest heeft voeding nodig. Het is 
de voeding die wij opdoen wanneer 
we naar de boodschap luisteren van 
onze Lieve Heer. Voeding welke 
ervoor zorgt dat we als mensen o.a. 
steeds op een liefdevolle, zorgzame 
wijze met elkaar blijven omgaan. 
Waar doen we deze voeding op? In 
de kerk, binnen onze gemeenschap, 
in het geloof dat we met elkaar 
delen. Essentieel voor ons als mens 
om te groeien en onszelf te verrijken! 
Laten we blijvend gebruik maken van 
die enorme rijkdom van vrijelijk ons 
geloof kunnen belijden en daarbij 
steeds opnieuw die voeding die we 
zo broodnodig hebben, te blijven 
vergaren. In juli en augustus breekt 
de vakantieperiode aan. Een tijd 
waarin we een stapje terugdoen en 

wat vaker onze rust pakken, thuis of elders. Wellicht ook een 
periode waarin u wat minder geneigd bent om de kerk te 
bezoeken. Toch hopen we dat u ook in deze periode af en toe 
in de gelegenheid bent om een van de zaterdag- of 
zondagvieringen in onze St Urbanuskerk bij te wonen. 
Bovenstaande maakt duidelijk dat de noodzakelijke voeding 
voor ons mensen via geloof en gemeenschap daar steeds te 
vinden is, en dat is een rijkdom waar we blij en trots op mogen 
zijn!!  
 
In de zomermaanden zijn ook onze priesters vanwege 
vakantie niet altijd aanwezig. Dat geeft wat problemen om de 
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roosters rond te krijgen. Daarom is in overleg besloten om 
zowel in de maand juli als in augustus, elk 1 zondag geen 
viering te houden in een aantal parochies van ons 
samenwerkingsverband. In plaats daarvan is in dat bewuste 
weekend bij ons in de St.Urbanus op de zaterdag wél een 
Woord en Communieviering, waar u van harte welkom bent. In 
Uithoorn wordt op die betreffende zondagen om 11.00uur een 
Eucharistieviering gehouden. Voor bijzonderheden: zie het 
rooster verderop in deze Klanken.  
 
‘Rust roest’ zegt men toch? Daar hadden we binnen de 
parochie de afgelopen weken absoluut geen last van! 
Integendeel, er was weer genoeg te beleven: Zo werd er op 02 
juni de jaarlijkse Amstellanddag gehouden, waarbij vele 
belangstellenden de kerk bezochten. Mede dankzij het mooie 
weer was (nieuw dit jaar) 
het terras van Saartje 
steeds goed gevuld 
waarbij beide dames het 
vuur uit hun sloffen 
liepen!  Hilarisch was de 
kledij, legendarisch de 
gastvrijheid van beide 
dames. En exemplarisch 
de hapjes uit eigen 
keuken… Rondleidingen 
en orgelspel zorgden 
voor verbazing en 
oorstrelend vertier, het 
uitzicht boven op de toren voor imponerende vergezichten. 
Graag willen we allen die hebben meegeholpen om van deze 
dag zo’n succes te maken, bij deze nogmaals hartelijk 
bedanken!! Meer hierover verderop in deze Klanken.  
 
Nog geen 2 weken later was het opnieuw raak: toen werd de 
kerk goed bezocht door de traditionele bezoekers van de 
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Nesser-kermis. Met name de jeugd wist de weg richting kerk 
en torenomloop goed te vinden, ofwel 
een heel ander publiek dan die tijdens 
Amstellanddag. Met soms 
verbazingwekkend schoeisel… Zo blijkt 
maar weer dat jong en oud(er) onze fiere 
St. Urbanus goed weten te waarderen! 
Als klap op de vuurpijl tenslotte heeft op 
28 juni groep 8 van de lagere school 
eveneens de opgang naar boven 
gemaakt, welke werd georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van de 

Urbanuskerk. We zijn blij met deze aandacht voor onze kerk!  
 
Over jong gesproken: Ook de 
jongsten onder ons kregen volop de 
aandacht tijdens de Kinderclub! -
ontmoetingen waar ze gretig 
gebruik van maakten. Zo werd er 
uitgebreid stilgestaan bij het feest 
van Pinksteren en drie weken later 
was er de seizoen afsluiting, waarbij 
er weer veel creativiteit werd 
georganiseerd onder leiding van 
Elly en haar damesteam. Ook 
hierbij namens het parochieteam 
een woord van grote dank voor jullie 
inspanningen van het afgelopen 
seizoen en we hopen dat het 
volgend seizoen wederom net zo’n 
succes mag worden. Het wordt 
sowieso een bijzonder jaar, 
aangezien we in 2020, zo is reeds toegezegd, bij ons in de St. 
Urbanusparochie een Eerste Heilige Communie viering gaan 
houden. Meer hierover op een later tijdstip. 
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Ander nieuws welke we nog met u willen delen gaat over de 
kerktoren: op 06 juni jl. was er een korte maar hevige storm 

welke voor veel overlast 
en schade zorgde in de 
omgeving. Ook de toren 
kwam er niet geheel 
ongeschonden vanaf: een 
flink aantal leien is van de 
spits afgewaaid, evenals 
lichte schade aan 
plaatselijk loodwerk. 
Gezien de hoogte zal 

voor reparatie een hoogwerker ingeschakeld moeten worden. 
Gelukkig zijn we hiervoor goed verzekerd; daarbij hopen we 
dat de torenspits binnenkort weer hersteld is. Datzelfde geldt 
overigens ook voor het uurwerk van de toren. De motoren (met 
precisie en vakkundigheid zorgzaam onderhouden door 
vrijwilligers Cornelis en Cock) welke de wijzers dag in dag uit 
bij de tijd hielden, zijn er na 40 jaar mee gestopt. Ook hier 
wordt hard aan een oplossing gewerkt en we hopen dat, nu u 
dit leest, deze is gevonden en het geheel inmiddels weer op 
tijd wijst en slaat. Haar klinkende aanwezigheid wordt, zo 
hebben we vernomen, door de dorpsbewoners gemist! 
 
Heeft u al een kijkje genomen op 
de website van de parochie? Op 
www.urbanusparochienes.nl kunt 
u, zoals belooft, een uitgebreide 
fotoreportage zien van de 
werkzaamheden aan de 
Mariakapel en koorzolder. Een 
prachtig overzicht van alle arbeid 
die is verricht, welke mede 
mogelijk werd gemaakt door de 
Stichting Vrienden van de 
Urbanuskerk en u als parochiaan middels de vele, ruimhartige 

http://www.urbanusparochienes.nl/
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bijdragen. Onze dank is zeer, zeer groot! En zoals we hier al 
eerder schreven: Rust roest en dat kunnen we ons niet 
veroorloven gezien de noodzaak van onderhoud welke blijkt uit 
de inspectierapporten van Monumentenwacht Noord-Holland, 
de organisatie die elk jaar onze Rijksmonumenten inspecteert. 
Ofwel we zijn al druk met de voorbereidingen voor het 
volgende onderhoudsproject: de glas in lood ramen van het 
priesterkoor, inclusief de bovenliggende ronde 
Sacramentsramen. Hierover volgt binnenkort meer! 
 

De inspirerende boodschap van ons geloof geeft voeding aan 
ons als mens en onze gemeenschap, een rijkdom die we in 
deze wereld niet zomaar als vanzelfsprekend kunnen zien 
maar waar we wel elke keer weer kennis en bezit van moeten 
nemen. Jong en oud. En daar wordt binnen de St. 
Urbanusparochie steeds hard aan gewerkt én gehoor aan 
gegeven. We wensen u en uw dierbaren een mooie, veilige en 
rustige vakantietijd toe en zien u altijd graag in en om onze St. 
Urbanuskerk! 

 
Graag tot de Urbanesklanken van september  
 
Met hartelijke groet, 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, zaterdag 6 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
Ans Schouten-van Groeningen 
Conny Wesselingh 
Dorus Schrama 
Martin Groen 
Nellie Schrama 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Piet van Rijn 
Sjaak van Tol 
Theo Zeinstra 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 
Zondag 7 juli is er geen dienst in Nes wegens zomersluiting, u kunt 
wèl terecht in Uithoorn (of op zaterdag 6 juli in Nes). 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 13 juli, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 

 
 
 
Misintenties, zondag 14 juli, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Jan Markwat - jaarmis 
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Jo Markwat-van Tol  
Jos Wesselingh 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Theo van den Bosch 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 20 juli, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 
 

 
 
Misintenties, zondag 21 juli, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor een goede oplossing 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
afkomst of seksuele geaardheid 
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Misintenties, zaterdag 27 juli, 19.00 uur 
Brenda Overes 
Cees Stolwijk 
Kees Fontijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, zondag 28 juli, 09.30 uur 
Ans Schouten-van Groeningen 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol  
Theo van den Bosch 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 3 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Conny Wesselingh 
Dorus Schrama 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Van Rijn-van Schaik 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Piet van Rijn 
Sjaak van Tol 
Theo Zeinstra 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
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Zondag 4 augustus is er geen dienst in Nes wegens zomersluiting, u 
kunt wèl terecht in Uithoorn (of op zaterdag 3 augustus in Nes). 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 10 augustus, 19.00 uur 
Ben Overes 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
 
 
 

Misintenties, zondag 11 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Jos Wesselingh 
Kors van Rijn - jaarmis 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 17 augustus, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 
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Misintenties, zondag 18 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Eef den Blanken-Koppers 
Herman Baas en overleden familie 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 24 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, zondag 25 augustus, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Eef den Blanken-Koppers 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Jos  en Arie Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Voor vrede 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
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Beste parochianen,  
 
Wij hebben vier geweldige communievieringen achter de rug en 
daar zijn wij ontzettend blij mee! Kapelaan Darek is in De Kwakel (14 
kinderen) en Kudelstaart (13 kinderen) voorgegaan; ik in Aalsmeer 
(9) en Uithoorn (18). Allen bij elkaar geteld hebben wij het 
Sacrament van de Eerste Communie aan meer dan 50 kinderen 
gegeven! Het gaat niet om de aantallen… maar wij vinden het een 
rijke oogst, en daar zijn wij God dankbaar voor! 
 
God heeft tot de harten van de vele ouders en vrijwilligers 
gesproken, en ons in beweging gezet. In het drukke voorjaarsleven, 
waarin iedereen bezig is met allerlei dingen en dan ook de 
meivakantie, hebben al deze families toch tijd voor de Kerk weten te 
vinden, dat is in feite… tijd voor God!  
 
Wij willen iedereen van harte bedanken voor deze mooie 
ervaringen. Nu het zaad gezaaid is, moet men voor het plantje 
blijven zorgen. Zonder water, licht, goede aarde en lucht zal het 
immers zeer moeilijk zijn voor het zaadje om te ontkiemen.  
 
Nadat de Maagd Maria de boodschap van de engel had gekregen, 
en het zaadje van de blijde boodschap – “U zal een Kind krijgen, de 
Zoon van God” – in haar hart werd geplant, ging zij met spoed naar 
haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Maria ging om haar te 
helpen met de laatste maanden van de zwangerschap – Elisabeth 
was immers op leeftijd – maar ook om haar steun te zoeken. 
Elisabeth was de enige die haar kon begrijpen: Maria moest met 
iemand haar vreugde delen, en een stuk van haar levensweg met 
haar samen bewandelen. Dat hebben wij ook nodig! Het geloof 
heeft een gemeenschap nodig om tot bloei te komen!  
 
Daarom vind ik de zomer de mooiste periode in Nederland… 
Uiteindelijk stopt men met vergaderen, en is er tijd voor de 
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gemeenschap! Laten wij genieten van de vrijheid van de 
zomerperiode om dichter bij elkaar te komen en het zaadje dat in 
het afgelopen kerkelijk jaar werd gezaaid te laten groeien door de 
banden tussen ons te versterken.  
 
Veel zegen! 
Marco 
 

 
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 waarin kapelaan Darek 
voorgaat  

- 12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar 
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de  5 parochies 

om beurten zullen voorbidden. 
 
Vertrek per fiets vanaf de Burght 10.00 uur, vanaf 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 gaan. 
 
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. 
 
Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de Mariagrot! 
 
Marlies van der Lelij tel. 0297 567848  
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Activiteitenoverzicht juli – augustus 2019 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.  6 jul 19:00 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

zo.  7 jul  GEEN Viering ivm Zomersluiting, regionale 
viering 

za. 13 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 14 jul 09:30 u Eucharistieviering 
 

 

za.  20 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.  21 jul 09:30 u Woord en Communieviering 
 

Rob Mascini 

zo.  21 jul 13:00 u Heilig doopsel Kamilah Verwoolde 

za. 27 jul 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo. 28 jul 11:00 u Woord en Communieviering Elly van Rooden 

za. 3 aug 19:00 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

zo. 4 aug  GEEN Viering ivm Zomersluiting, regionale 
viering 

za. 10 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo. 11 aug 09:30 u Eucharistieviering  
 

do. 15 aug  regionale Maria Viering  

za. 17 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo. 18 aug 09:30 u Woord en Communieviering Elly van Rooden 

za. 24 aug 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 25 aug 09:30 u Eucharistieviering 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

samenzang Peter Overdijk  - John 

   - 
 

 

samenzang Peter Overdijk  - John 

Zomerzang Peter Overdijk Paul Goossens Cock, 
Maayke 

Huub 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan - Theo 

Zomerzang Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

     

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan - John/Theo 

Zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

samenzang Ria van Wijk  - Theo 

   - 
 

- 

samenzang Ria van Wijk  - John/Theo 

Zomerzang Ria van Wijk Margaret 
Timmermans 

Anne, Jeroen Huub 

     

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan - John 

Zomerzang Peter Overdijk Marino d. Haan Ab, Cock Ab 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John/Theo 

Zomerzang Peter Overdijk Cilia Krak Cock, 
Maayke 

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 13 en 14 juli en in augustus in het 
weekend van 10 en 11 augustus. 
 
De opbrengst van de collecte in het weekend van 25 en 26 augustus 
komt geheel ten goede van de MIVA- Zomeractie  
 
Opbrengst Collectes 

weekend   25 + 26 mei  347,40 

weekend   01 + 02 juni 351,45 

weekend   08 + 09 juni  322,40 

zondag             16 juni  246,50 
 
Miva Collecte ” Elk kind mag meedoen ”  
Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte ook in onze 
Sint Urbanuskerk plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het 
project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst ”.  
 
De opbrengst van de collecte van 2019 is bestemd voor zes auto’s 
voor mensen zoals Clementine in Kameroen die gezondheidszorg 
en onderwijs voor achtergestelde meisjes bereikbaar maken. Alleen 
met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. 
Clementine: “De auto brengt ons dicht bij de families en 
gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, 
onderwijzen en ondersteunen.  
De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en 
onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.” 
 
Toen zuster Clementine in 2002 in Bangang in Kameroen aankwam, 
werd zij meteen geraakt: langs de weg zag zij kinderen staan. Zij 
wachtten daar in de hoop dat ze ingehuurd zouden worden om op 
de farms te werken. Het zijn de wezen van aidsslachtoffers. Deze 
ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie ouders geëist, 
hun kinderen zijn achtergebleven. De 54-jarige zuster Clementine 
trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat van de meisjes. 
 
Vrouwen en meisjes worden al achtergesteld in Kameroen en 
hebben daardoor geen kans op een toekomst. Zuster Clementine 
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vangt deze meisjes op in het opvangcentrum in Bangang. Een sober 
klooster, zonder stromend water, zonder toilet, soms met 
elektriciteit. De meisjes krijgen hier les in vaardigheden waarmee ze 
later werk kunnen vinden. Bijvoorbeeld naaiwerk, computerwerk en 
kappersvaardigheden. 
 
Twee vrijwilligsters uit het dorp geven de lessen. De meisjes leren 
koken en krijgen les in hygiëne. De twee naaimachines die er zijn 
heeft het centrum gekregen. Na de opleiding kunnen de meisjes 
geld lenen om een naaimachine of kappersmateriaal te kopen om 
daarmee in hun eigen inkomen te kunnen voorzien.  
 
Gelukkig heeft MIVA zuster Clementine al gedeeltelijk kunnen 
ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er echter nog 5 
auto’s nodig.  MIVA hoopt met uw bijdrage in de collecte ook   de 
andere teams in Kameroen van extra auto’s te kunnen voorzien, en 
daarmee de meisjes en vrouwen in de andere districten ook de zorg 
te kunnen geven die zij zo nu nog moeten ontberen. 
Met uw ruimhartige bijdrage aan de MIVA Zomercollecte moet dat 
mogelijk zijn.  
 

Zie de folders op de bekende plekken in de kerk. 
 

Voor meer informatie bezoekt u de site:  www.miva.nl/collecte 
 
Vakantie: ’’tijd voor bezinning’’ 
Vakantietijd is, of we nu weggaan of niet, meestal de tijd waarin we 
eens met andere ogen om ons heen kijken. De veelkleurige 
schoonheid van de schepping dringt, juist als we op vakantie zijn, 
vaak pas goed tot ons door. Vooral doordat we dan ons gewone 
dagelijks leven eindelijk eens even los kunnen laten. 
Los kunnen laten, om bijvoorbeeld eens aan het strand te liggen, in 
de bergen rond te lopen of om cultuur te zoeken in een vreemde 
stad, of door in het bos een eekhoorn te zien wegrennen. We krijgen 
de kans om de wonderen van de natuur op te zoeken. 
 
Vakantie is tijd maken om even over ons eigen levensverhaal na te 
denken, tijd maken om op verhaal te komen. Tijd maken om elkaar 
te bezoeken, om gastvrij te zijn voor onze naasten. Tijd maken om 
eens een kerk binnen te stappen en te genieten van de stilte, van de 
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donkerte, of van het licht dat binnen straalt door de glas in lood 
ramen. Tijd maken om andere culturen, andere mensen, andere 
gewoontes te leren waarderen en te bewonderen. Vakantie is niet 
alleen een luxe aangelegenheid maar vooral een moment om weer 
even tot jezelf te komen. 
 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 20 juni bedraagt  €. 12.350,27 
Een aardig begin, ofwel 54% van het streefbedrag voor dit jaar.   
Alle gulle gevers van harte bedankt. 
 
Van een aantal parochianen -en andere geïnteresseerden- die in het 
verleden een bijdrage leverden hebben we tot op heden helaas nog 
geen bijdrage ontvangen. Wij verzoeken u om na te zien of u dit 
bent vergeten en vragen u om uw bijdrage over te maken onder het 
motto:  
 

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

 
Zoals u weet kunnen wij de parochie slechts draaiende houden 
indien u zorgdraagt voor een solide financiële ondersteuning. 
 
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 pagina 2 van de Urbanesklanken. 
 
Namens het parochieteam, 
 
Joop Sibum  
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ZORG OM KOSTBAAR ERFGOED  

 

De vrees dat een prachtig stuk cultureel erfgoed verloren 

zou gaan, was groot toen er maandagavond 15 april een 

grote uitslaande brand uitbrak in de Notre Dame van Parijs. 

Miljoenen mensen van over de hele wereld volgden het 

nieuws op de voet. Gelukkig kwam nog geen dag later het 

bericht, dat de structuur en de façade van het iconische 

gebouw gered zijn, alsook ook een deel van de 

kunstwerken, relikwieën en de schatkamer. Er zal nog wel 

enige tijd overheen gaan, voordat duidelijk is hoe groot de 

schade aan de kerk is, wanneer er met de heropbouw 

begonnen kan worden en wie dat werk het beste kan doen.  

 

Intussen hebben wij allemaal de zorg voor een ander 

prachtig stuk erfgoed - het mooiste, zo zegt paus 

Franciscus - dat we kunnen nalaten: het geloof. Het helpen 

van kinderen, van jongeren en volwassenen om de Heer 

meer en meer te kennen en lief te hebben, is het mooiste 

educatieve avontuur dat we kunnen aangaan, dat is de Kerk 

opbouwen.  
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Zoals er voor de Notre Dame naast de vele weldoeners, ook 

aannemers, zinkwerkers, glazeniers en metselaars nodig 

zijn, zo zijn er voor het mooiste stuk erfgoed, naast de vele 

gelovigen, catechisten nodig. Paus Franciscus heeft het 

dikwijls over hen. En wat mij opvalt is dat hij niet spreekt 

over mensen die als catechist werken, maar allereerst over 

mensen die catechist zíjn. Naast een grote kennis van het 

christelijk geloof en tal van vaardigheden, benadrukt hij het 

belang van het leven van en zorg voor een kostbaar erfgoed 

catechist. Het gaat bovenal, zo zegt hij, om ‘het zijn’. 

Mensen moeten in het leven van de catechist het Evangelie 

kunnen zien, de Blijde Boodschap kunnen lezen. Een 

catechist legt getuigenis af van het geloof, dient coherent te 

zijn in zijn eigen leven om zo anderen te kunnen leiden 

naar de ontmoeting met Christus. Catechist zijn is niet 

eenvoudig. Het vraagt om groei in verbondenheid met 

Christus, om moed en doorzettingsvermogen om Hem 

steeds weer na te volgen in die beweging van uit jezelf 

treden en naar anderen toe gaan, om creativiteit en 

souplesse om in steeds wisselende omstandigheden het 

Evangelie te verkondigen.  

 

Er zal veel geïnvesteerd moeten worden om de Notre Dame 

enigszins in haar oude glorie te doen herrijzen. Om het 

mooiste erfgoed - het geloof - zo’n gruwelijke verwoesting 

te besparen, investeert ons bisdom in de opleiding van 

catechisten.  

Wordt u één van hen? Voor vragen kunt u terecht bij:  

Elly van Rooden, catechiste regio Aalsmeer – Uithoorn, 

email: pmmvanrooden@hetnet.nl 
  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
AMSTELLANDDAG 2019 
Sinds jaar en dag wordt de fiere toren beklommen en delen we met 

bezoekers onze kennis en enthousiasme over onze Urbanus.  

Ook dit jaar waagden velen de klim naar boven om te genieten van het 

uitzicht en anderen namen de tijd om te genieten van de schoonheid die 
onze kerk te bieden heeft. Voor Amstellanddag 2019 hadden we een 

nieuw element toegevoegd. De oude “Saartje” keuken was voor die 

middag ook open voor bezoek. Oude 

tijden herleefden……De nesser Saartjes 
(Monique, Tineke en Lydia) verwenden 

hun gasten met ijs, cake en aardbeien 

met slagroom. Door hun enthousiasme 

en gastvrijheid werd het een groot 
succes!!! 

Voor herhaling vatbaar dus. 

 

MONUMENTENDAG 2019 

Dit jaar is het thema van 
Monumentendag “Plekken van Plezier”. In 

dat kader willen we een foto presentatie 

maken van plezierige herinneringen aan 

de Urbanus onder de titel “Een machtig 
moment in een prachtig monument”. 

Daar kunnen we uw hulp goed bij 

gebruiken. Graag maken we een kopie van een foto uit uw eigen album 

dat past bij het thema. Wellicht een kiekje van uw eerste heilige 
communie, of uw huwelijk, of toen u met uw geliefde stiekem elkaars 

namen op de leien van de toren ging krassen…. Gedurende 

monumentendag 2019 kunnen bezoekers een beeld krijgen van 

heugelijke gebeurtenissen rondom onze kerk. Uw foto kunt u laten 
kopiëren door Peter Overdijk (hij maakt een foto van uw foto en die 

krijgt u direct weer terug) Ook is het mogelijk om een digitaal bestand te 

mailen naar Peter op het volgende adres: peteroverdijk1962@gmail.com.  

 

www.vriendenurbanuskerknes.nl 

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 

Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 06-23317977 

e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 

Banknr: NL53 RABO 0302 3740 00  



 25 

          

      

    Vakantie  !  
 

 

Beste mensen,          

De zomervakantie is aangebroken, zo ook voor ons koor. 

In de maanden juli en augustus hebben wij geen repetities. 

Even geen verplichtingen en volop gelegenheid om er opuit te 

trekken. 

 

Daardoor zal de bezetting op de zondagen niet altijd volledig zijn. 

En is het iedere week een verrassing, hoeveel zangers er komen. 

  
In het maandrooster staat daarom voor deze maanden " Zomerzang " 

ingevuld.  De koorleden die er dan zijn, zullen boven bij Peter zingen 

om zo samen de viering zoveel mogelijk met zang te ondersteunen.   

Zingt u beneden dan weer "uit volle borst " mee? 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen dat iedereen uitgerust  

en gezond weer terug komt !   

Namens het St.Cecilia koor,    

Margaret  
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Nog meer vakantieberichten: 
 
Het Secretariaat van de kerk zal in de maanden juli en augustus niet 
bemand zijn. Dat betekent niet, dat uw mailberichten niet gelezen zullen 
worden; het kan mogelijk een dagje langer duren dan normaal. 
Dringende zaken kunnen uiteraard aan een van de parohieteamleden 
worden gemeld. En een berichtje fgeven bij de pastorie is natuurlijk ook 
altijd mogelijk! 
 

 
Tienerkamp BreakOut 

Heb jij nog een plekje vrij? Er zijn 
tientallen dingen die je op een 
dag kunt doen, maar waar geef jij 
je tijd aan of beter gezegd: aan 
wie geef jij jouw tijd? Benieuwd 
naar hoe Maria, de moeder van 
Jezus, deze vraag 
beantwoordde? Ontdek samen 
met leeftijdsgenoten in een week 
vol sport, spel, gebed en 

creativiteit wie God voor jou kan zijn! 
 
Van 13 tot en met 17 juli vindt op het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo het 
tienerkamp BreakOut met het thema 'Available' plaats. Iedereen tussen de 
12 en 15 jaar is uitgenodigd om deze vijf dagen mee te vieren. De kosten 
zijn €85,-. Aanmelden kan via www.jongekerk.nl. 
 
 

 

En een bedankje: 

 

Graag wil ik het parochieteam, ook namens mijn man, van harte 

bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat wij ter gelegenheid 

van ons 60-jarig huwelijk hebben ontvangen. Wij hebben de geste 

enorm gewaardeerd. 

 

Corry de Laat  

https://bisdomhaarlem-amsterdam.us12.list-manage.com/track/click?u=79109799874489a7215d91682&id=b979309ded&e=3820a2a90a
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Zomer 

 

Lig maar naast me in de zomer 

Zeg maar niets meer, ga maar mee 

Doe je ogen niet meer open 

En ons grasveld wordt de zee 

 

Drijf maar naar open water 

Naar de horizon, de rand 

Val maar met me in de diepte 

Jij en ik hand in hand 

 

Glijd maar met me door de zomer 

Naar een veilig eindstation 

Val maar met me van de wereld 

In de armen van de zon 

 

Ivo de Wijs 
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen zomer 2019 
 

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 
U heeft geruime tijd niets vanuit ons regiobestuur gelezen. Maar dit 
betekent niet dat wij stil hebben gezeten. Op diverse vlakken zijn wij 
als bestuur met de parochieteams aan het werk geweest.  
 
Op lokaal niveau zijn alle ingeschreven parochianen benaderd voor de 
jaarlijkse actie Kerkbalans. En zoals u kunt verwachten moet er hierna 
nog veel (administratief) verwerkt worden. Mutaties in 
gezinssamenstellingen en bijvoorbeeld verhuizingen die aan het licht 
komen. Maar natuurlijk ook de giften, toezeggingen, incasso’s. 
Hiervoor hebben de parochies allen hun eigen werkwijze en 
computersystemen. Namens het bestuur bedankt voor alle bijdragen. 
In (toegezegd) geld, maar ook voor de hulp van de vele vrijwilligers. 
 
De penningmeesters hebben daarnaast ook een topprestatie neergezet 
door vroeger dan voorgaande jaren de cijfers van 2018 af te ronden en 
laten controleren. Het enige oponthoud was vanuit het bisdom 
afkomstig. Voor wat betreft een correcte afrekening en verdeling van 
kosten van ons pastorale team. Al onze parochies zijn rond nul 
uitgekomen met het resultaat over 2018. Alleen Kudelstaart had 
daarnaast nog onvoorziene kosten voor het verhuurbaar maken van De 
Paardenstal. Dit heeft er echter in geresulteerd dat het leegstaande 
gebouw naast de kerk nu in gebruik is als dierenartspraktijk. Het is ons 
streven om de kosten voor het onroerend goed zo veel mogelijk te 
dekken met directe inkomsten. Met de kerkzalen is dat niet zo direct 
mogelijk, maar gekeken naar alle onroerend goed (en begraafplaatsen) 



 29 

lukt dat veelal wel. En waar de opbrengst uit gebouwen achterblijft zijn 
er winstgevende beleggingen.  
 
Afgelopen jaar zijn alle parochies voor de ledenadministratie (verplicht) 
overgestapt naar een programma dat DocBase heet. Landelijke 
overstap was een grotere klus dan men aanvankelijk dacht. Er waren 
vele “bugs and errors” en helaas heeft de landelijke coördinatie en 
helpdesk niet voldoende capaciteit om problemen snel te verhelpen. 
Van de vrijwilligers op onze secretariaten is veel extra tijd, inzet en 
geduld nodig geweest. Door vele administraties dubbel bij te houden in 
het oude en nieuwe systeem is er zo secuur mogelijk gewerkt. Hoewel 
iedere parochie zelfstandig haar administraties op orde houdt is er wel 
veel onderling contact geweest. Om elkaar te helpen en van elkaar te 
leren. We kunnen trots zijn op deze club dames en heren. 
 
De overgang naar DocBase moet een betrouwbare en controleerbare 
administratie garanderen. Mede wegens de regels die sinds vorig jaar 
van kracht zijn rond de privacywetgeving waren er wat aanpassingen 
noodzakelijk. Het laat nog even op zich wachten vanwege die eerder-
genoemde onvoorziene grote klus die het voor het softwarebedrijf 
blijkt te zijn, maar er wordt gewerkt aan een app waarbij u onder 
andere kunt inzien welke gegevens er van u zijn vastgelegd. Maar 
wanneer dit gereed zou moeten zijn is nog niet bekend. Wij houden u 
op de hoogte. 
 
Bijzonder eigenlijk. Dat wij binnen onze parochies met vrijwilligers 
zoveel gedaan krijgen. En wanneer iets, zoals een 
automatiseringsproject, professioneel wordt aangepakt, lijkt het veel 
moeizamer te verlopen. Dan is er niet voldoende arbeid beschikbaar. 
Dus vinden wij het heel belangrijk zorgzaam te zijn voor onze 
vrijwilligers. In de vakantietijd die nu aanbreekt zien we dat er ook rust 
is voor koren, secretariaten en vele andere groepen. Men heeft een 
paar weken vrij of draait slechts op een laag pitje. Wij hebben dat 
nodig en mensen verdienen dat ook. 
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Maar omdat ook ons pastoresteam bestaat uit mensen 😊 die graag 
van een paar weken vakantie genieten ontstaat er een 
roosterprobleem in juli en augustus. En wel te weten op 7 juli en 4 
augustus. Er is op die zondagen maar 1 priester beschikbaar en Diaken 
Jeroen Hoekstra die voor 50% bij ons werkt, heeft dan dienst in zijn 
andere regio. Wij hebben gemeend deze weekenden vieringen te 
plannen op de locaties waar een zo aantrekkelijk mogelijke viering kan 
worden aangeboden. In elk geval met koor. Dus als u niet op vakantie 
bent op 1 van deze zondagen, zullen er in onze regio in elk geval 2 
eucharistievieringen zijn (om half 10 en 11 uur) waar u van harte 
welkom bent. 
 
Verder kan ik u, vanuit de pastorale hoek, melden dat er in de 
zomermaanden gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor een nieuw 
vormselproject. Vanuit de parochies worden jongeren van circa 12-13 
jaar aangeschreven. Mocht u/je geen brief hebben ontvangen of alvast 
willen aanmelden om geïnformeerd te worden over het vormsel kan 
dat door te reageren naar onderstaand emailadres. 
 
En als er niet direct een reactie komt……. dan ben ik met vakantie. 
Ik wens u allen een fijne zomer. Met voldoende rust om te genieten 
van de dagelijkse zaken of een vakantie. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het Kerkbestuur, 
 
Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 
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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 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
 

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 

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Heel veel mensen….        

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, 

maar ze zijn van binnen niet blij. 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie, 

maar ze zien elkaar nauwelijks. 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders, 

maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen. 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld, 

maar ze zijn armer dan ze zelf weten. 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen, 

maar ze kennen niemand echt. 

Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden, 

maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend. 

Heel veel mensen zoeken naar echt contact, 

naar echte ontmoeting die niet te koop is 

maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar, 

als je aandachtig leeft met elkaar.   

Marinus van den Berg 

uit: Kiezen voor ontmoeting 
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