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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 H.Rivas Franco      0297-727098 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochiebestuur 
 
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, 
 
 
“       ogge buurman, alles goed?” “Ja hoor, z’n gangetje...” Een 
bekend en bijna dagelijks terugkerend tafereeltje. Onze 
dagelijkse gang is vaak een beetje voorspelbaar, van opstaan, 
ontbijt, naar het werk of boodschappen doen, aan het eind van 
de middag weer naar huis, eten koken, nog even die leuke 
serie op tv kijken en hup onder de wol. Het is een soort 
basisvorm waar we elke dag gebruik van maken. De 
voorspelbaarheid daarbij geeft misschien een wat negatieve 
bijklank, maar heeft absoluut zo zijn goede en prettige kanten. 
Het geeft immers rust en routine en straalt vertrouwen en 
betrouwbaarheid uit. Dit geldt evenzeer voor de omgang met je 
collega medemens, waarbij onze katholieke achtergrond met 
bijbehorende normen en waarden de basis vormen en we 
deze in onze dagelijkse gang hanteren. Onvoorspelbaarheid 
daarentegen geeft alleen maar onzekerheid en daarmee 
onrust en spanning. En laten we eerlijk zijn: daar zit toch 
eigenlijk niemand om verlegen.  
 

Ook in de dagelijkse gang van het 
St.Urbanus parochieteam zit een bepaalde 
voorspelbaarheid en routine, ondanks dat we 
nu onderdeel zijn van een groter geheel (de 
regio) en worden bestuurd door een centraal 
kerkbestuur. Zo blijven we nog steeds actief 
bezig met het wel en wee binnen de 
parochie. Zo hebben we in een ‘Huishoudelijk 

Reglement’ afgesproken nog steeds zorg te dragen voor o.a. 
de vitaliteit en continuïteit van de eigen parochie; voor het 
beheren en stimuleren van het financiële draagvlak van de 
eigen parochie; voor beheer en onderhoud van de 
begraafplaats en de zorg voor het beheer en onderhoud van 
de gebouwen en bezittingen van de parochie etc. Op onze 
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website www.urbanusparochienes.nl kunt u dit document 
terugvinden. 
Gelukkig maar, het geeft rust en vertrouwen binnen de 
parochie en bij de parochianen nu blijkt dat die oude, 
vertrouwde dagelijkse gang met vele bezigheden nog steeds 
voortduurt en goed geregeld is! 
 
Maakt u regelmatig de gang naar de kerk, zal u zeker 
opgevallen zijn dat de entree weliswaar afdoende dicht zit en 
goed beveiligd is d.m.v. tijdelijke deuren, maar zijn oude 
schoonheid ontbeert. En er binnen in de kerk twee oude, 

originele deuren in een prachtige, 
bijna nieuwstaat vol ongeduld 
glimmend liggen te wachten om hun 
oude plek weer te mogen innemen. 
Onlangs ontvingen we de vraag van 
een aantal medeparochianen of de 
deuren niet alvast teruggeplaatst 
konden worden. Dit zouden wij als 
parochieteam ook graag zien! Bekijkt 
men echter de entree en 
ophangingsconstructie van de 
deuren, is het duidelijk dat daar eerst 
nodig iets moet gebeuren aan de 

beschadigde stenen en verroeste ophanging om de deuren 
weer goed en voor een lange tijd onbezorgd te kunnen 
terugplaatsen. We hebben besloten toch voor het laatste te 
gaan; niet half werk maar kwaliteit en zorgvuldigheid zijn 
daarbij onze voornaamste drijfveren. Zodra bekend is wat het 
herstel van de entree gaat kosten, zullen we in overleg treden 
met het kerkbestuur die deze aanvraag en uitwerking hiervan 
bekijken en ‘(compleet en financieel) “in orde!” ’  ondertekenen, 
waarna de formele gang voor bisschoppelijke toestemming  
gemaakt zal worden, net als vroeger in de oude, bestuurlijke 
situatie. Nu gaan er geruchten dat al een aantal sponsoren 
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zich hebben gemeld die het kostenplaatje (deels) voor hun 
rekening willen nemen... Wordt vervolgd! 
 
Een andere bezigheid heeft zijn 
voltooiing reeds achter de rug: de 
schoeiing naast het kerkhof staat! Een 
hele klus die met vereende krachten 
van vrijwilligers en de hulp van een 
kraan is geklaard. Ook hier is grote 
kwaliteit geleverd, zowel in uitvoering 
als op materieel gebied, waardoor 
deze weer voor vele jaren mee zal 
gaan. Klasse! Voor een fotoreportage: 
zie de website. 
 
 
Over die dagelijkse gang gesproken: binnenkort gaat 
menigeen die graag toch onderbreken, al is het maar tijdelijk: 
de vakantieperiode breekt aan. Op weg naar andere oorden, 
genieten van een andere omgeving, inspiratie en nieuwe 
ervaringen opdoen waar je thuis weer je voordeel mee kan 
doen, of gewoon even lekker uitrusten van alle 
beslommeringen. We wensen u allen een fijne vakantie toe en 
een veilige thuiskomst! Als parochieteam gaan we er ook even 
tussenuit, al staat het werk nooit helemaal stil en blijven we 
altijd bereikbaar in en om de parochie. Om vervolgens na de 
zomermaanden weer fris en opgeladen verder te gaan met de 
vele werkzaamheden binnen onze gemeenschap, wat we nog 
steeds ontzettend graag en met veel plezier voor u en onze 
St.Urbanusparochie doen! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van september, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam 
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Misintenties, zaterdag 4 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 5 juli, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Piet van Rijn 
Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Adrianus Huyskes 
Nellie Schrama 
Martin Groen – jaarmis 
Ans Schouten-van Groeningen 
Voor kracht en sterkte in ons gezin 
Lien Bouwman-Leurs 

 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 11 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Herman Fontijn 
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Misintenties, zondag 12 juli, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Riet de Heij-Fontijn 
Jan Markwat – jaarmis 
Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Maria Brozius-van den Berg 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Klaas Zwartendijk 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Kors van Rijn 
 

Misintenties, zaterdag 18 juli, 19.00 uur 
Kees Fontijn 

 
 
Misintenties, zondag 19 juli, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen 
Edwin Houtkamp 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Dave de Laat 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Zeinstra-Erkelens 
Lien Bouwman-Leurs  
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Misintenties, zaterdag 25 juli, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Brenda Overes 
Cees Stolwijk 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 26 juli, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 

 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 1 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
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Misintenties, zondag 2 augustus, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Piet van Rijn 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Adrianus Huyskes 
Martin Groen 
Ans Schouten-van Groeningen 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
 
 

Misintenties, zaterdag 8 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ben Overes 

 
 
Misintenties, zondag 9 augustus, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Riet de Heij-Fontijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Maria Brozius-van den Berg 
Kors van Rijn 
Joanna van Oostveen 
Voor kracht bij een ziekbed en uit dankbaarheid 
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Misintenties, zaterdag 15 augustus, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 16 augustus, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Klaas Zwartendijk 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Maria Brozius-van den Berg 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Voor sterkte bij een ziekbed 
Petrus Vink 

 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 22 augustus, 19.00 uur 
Frits van Rijn 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
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Misintenties, zondag 23 augustus, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Jos Schrama 
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen 
Edwin Houtkamp 
Lien Bouwman-Leurs 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 29 augustus, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 30 augustus, 09.30 uur 
Piet den Haan 
Riet de Heij-Fontijn 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Martin Groen 
Dave de Laat 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Activiteitenoverzicht juli / augustus 2015 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za.  4 juli 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.  5 juli 09:30 u Eucharistie Viering  

za. 11 juli 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 12 juli 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

wo 15 juli 09.00 u Kerkwerk  

za. 18 juli 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 19 juli 09:30 u Eucharistie Viering  

za. 25 juli 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo. 26 juli 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

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

zo. 2 aug. 09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Jeroen Hoekstra 

za. 8 aug. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo. 9 aug. 09:30 u Eucharistie Viering  

za. 15 aug. 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
(Maria Tenhemelopneming)  

Maurice Fontijn 

zo. 16 aug. 09:30 u Eucharistie Viering Pater Peter Klos 

za. 22 aug. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

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

za. 29 aug. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 30 aug. 09:30 u Eucharistie- /GezinsViering Pastoor Henry 
 

Pastoor Samuel is van 10 juli t/m 10 augustus afwezig wegens 
vakantie en retraite.  
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zang:  organist: lector: misdienaar: 

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang Peter Overdijk   

    

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Casper Stevens Casper Stevens 

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang Peter Overdijk Casper Stevens Casper Stevens 

Samenzang 
 

Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Kinderen Kinderen 
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Overzicht activiteiten in het cluster 
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VAKANTIE 
 

Het is zomer. Voor velen breekt de tijd 
aan van de vakantie. Hier en daar hoor 
je dat mensen plannen maken: naar het 
buitenland gaan, dichtbij huis blijven 
of soms ook helemaal thuis blijven. 
Ook ik hoop een paar weken naar mijn 
ouders te gaan. Niet iedereen kan 
echter op vakantie, vanwege 
ouderdom, ziekte of andere problemen. 
Maar wel heeft iedereen een tijd van 

rust nodig, een tijd om de batterijen weer op te laden en vol energie 
in het dagelijks leven terug te komen, om zo te zeggen. 
 
Hier komt bij mij de vraag op: en Jezus? Ging Jezus op vakantie? 
Had Hij in zijn leven momenten om te rusten? En wat deed Hij om 
de batterijen weer op te laden? 
 
Als wij naar de evangeliën kijken dan lezen we daarin dat Jezus vaak 
alleen aan het bidden is, dat Hij de afzondering zoekt om in gebed te 
blijven, in contact met zijn hemelse Vader. Dat gebeurt met name 
vóór de belangrijke gebeurtenissen van zijn leven. Maar wij vinden 
in de evangeliën ook dat Jezus zijn leerlingen uitnodigt om eens in 
een boot met Hem naar een eenzame plaats te gaan om daar te rusten: 
“Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en 
rust daar wat uit” (Mc. 6,31). Deze poging om te rusten zal 
uiteindelijk mislukken want de mensen hadden het in de gaten en uit 
alle steden kwamen ze te voet daar waar Jezus met zijn leerlingen 
aankwam. 
Al met al kunnen wij concluderen dat Jezus zich totaal aan de 
mensen geeft, uit liefde voor de mensen voor wie Hij zijn leven 
geeft. Maar de momenten waarop Jezus in totale afzondering is, dàt 
zijn juist de momenten van gebed waarop Hij in intiem contact is met 
zijn Vader. 
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Dit alles moet ons aansporen om in de vakantie niet te vergeten dat 
wij christenen zijn, of wij nu weg zijn of thuis blijven. Het gebed is 
wezenlijk voor ons christenen, voor de innerlijke rust en vooral ook 
om staande te blijven temidden van alle beproevingen van het leven. 
Als wij in de vakantie ons geestelijk leven vergeten, dan komen wij 
niet echt tot rust;  wij zullen ons weliswaar misschien amuseren, 
maar wij zetten ons geloof op het spel. Eens vroeg iemand aan mij: 
“Pastoor, als u op vakantie bent, doet u dan de Mis? En bidt u ook 
het brevier?”. Ik dacht toen bij mijzelf: “Mens, als je wil dat ik 
terugkom, dan kan ik dat maar beter wèl doen!”. Natuurlijk ben ik 
ook op vakantie priester, hoewel zonder de dagelijkse zorgen van het 
parochieleven. En hetzelfde geldt voor ieder van ons: je bent 
christen, òòk op vakantie. Gebed dus, maar waarom niet ook op 
zondag naar de kerk gaan? Of je nu in Zuid Frankrijk bent of in 
Duitsland of waar dan ook. Dan mogen we de mooie kerken die wij 
onderweg bezoeken, beschouwen als onze eigen kerk en zullen we 
ons daar thuis voelen, ook als we op vakantie zijn. 
Laten wij dus niet vergeten ons geloof op vakantie mee te nemen! 
 
Ik wens u allen een mooie en gezegende zomer 
 
Pastoor Samuel 
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Collectes juni 
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 4 en 5 juli en in het weekend van 1 en 2 augustus 
De Miva zomeractie vindt plaats in het weekend van 29 en 30 augustus 
 
Opbrengst Collectes 
 

30 + 31 mei 282,10 
  6 +  7  juni 238,25 
13 + 14 juni 290,45 
zondag 21 juni 203,70 
 
Kerkbalans 
 

Met erg veel plezier kunnen wij u -vandaag op 21 juni-  melden dat de 
tussenstand van de in onze parochie in mei begonnen Aktie Kerkbalans €.  
12.561, 71 bedraagt. 
Een heel behoorlijk bedrag, en dan te bedenken dat we nog een flink aantal 
maanden te gaan hebben om het uiteindelijke streefbedrag  van €. 22.500 
te realiseren.  
 
Het parochieteam kan onze Urbanusparochie met haar dienstverlening aan 
u slechts in stand houden door uw royale bijdragen. Ook wil het 
parochieteam 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 gedeelte van 
uw schenking terug. Vanaf 1 januari van dit jaar 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 
 
CELEBRATE 2015  
 

Celebrate is een combinatie van vakantie houden en je geloof beleven met 
een programma voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Van 24 
t/m 31 juli bent u welkom in Pagedal te Stadskanaal.  Het thema is dit 
jaar:  ” In UNITY ” : in eenheid je geloof vieren met jong en oud. U kunt  
delen van het programma meemaken, maar u kunt ook alle inleidingen, 
vieringen en workshops volgen.  Informatie kunt u vinden op de bekende 
plekken achter in de kerk, op de website   www.celebratefestival.nl   of kijk 
op You Tube Celebrate@the movie 
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†    Niet geheel onverwacht, maar toch rustig ingeslapen    
onze lieve en zorgzame pa, opa en over-opa 

Petrus David den Haan 
weduwnaar van Riet Egberts 

 
* Ter Aar, 27 mei 1922                                         † Amstelveen, 20 juni 2015 
 
Moge Piet, nu samen met zijn vrouw Riet en dochter Rita, de eeuwige rust 
vinden in de schoot van zijn Schepper waarop hij zo vertrouwde.  
 
De gezongen uitvaartmis zal worden opgedragen op zaterdag 27 juni om 
11.00 uur in onze St. Urbanuskerk te Nes aan de Amstel, waarna wij hem 
begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats 
Vreedenhof.   
 
Het parochieteam wenst de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
 

 
 
Sacrament der zieken 
 

Op zondag 21 juni heeft pater Jan de Jong -die momenteel nog in 
Nederland verblijft- op verzoek van Theo Zeinstra hem het sacrament van 
de zieken toegediend. Moge Theo hierdoor de steun vinden op de weg 
naar zijn Schepper waarop hij zo vertrouwt.  
 
Mededeling van het secretariaat 
 

In de vakantieperiode van  2 juli  t/m 13 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 20 Augustus is het secretariaat weer van 10 
tot 12 uur geopend. 
 
Wij wensen u een fijne vakantie! 
Jeannet en Ria 
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De Miva- collecte ’’ Gideon helpt straatkinderen in Ghana’’. 
  

In het weekend van 29 en 30 augustus a.s. vindt in de katholieke kerken de 
jaarlijkse MIVA collecte plaats.  Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een 
bijzonder straatkinderenproject in Ghana.  
Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf straatkind was. 
Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren hun 
lot in eigen hand te nemen. 
 
Gideon’s droom 
 
Pionier Gideon Markin leefde vroeger op straat.  Zijn levensverhaal is een 
voorbeeld van hoe je kansen creëert, voor jezelf én anderen. Gelukkig 
heeft Gideon op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van 
mensen in zijn omgeving.  Dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd 
zich in te zetten voor kinderen die het moeilijk hebben. Gideon: “Ik was 
slachtoffer van een negatieve cultuur.  
 
Toen ik mijn vader verloor zette mijn familie me op straat. Ik had ineens 
geen huis meer en zwierf over straat.  Op een dag ontmoette ik op straat 
een Nederlandse pater.  Hij stelde me een aantal vragen. En ik vertelde 
hem mijn droom.  Omdat ik zoveel kinderen zag met dezelfde problemen 
als ik, wilde ik niet alleen mezelf helpen, maar hen ook!” Gideon vervolgt: 
’’Mijn droom is om jongeren te motiveren hun lot in eigen hand te nemen’’. 
We hebben al veel bereikt, maar zolang er straatkinderen zijn blijft ons 
werk noodzakelijk.” 
 
Klein beginnen 
 
Gideon vertelt: “Met steun van anderen kon ik een ruimte huren waar de 
kinderen onderdak vonden. Daar begon ik ze les te geven.  
De reacties waren zo positief dat ik ermee doorging en steeds meer 
activiteiten voor straatkinderen ging organiseren.”  Inmiddels heeft Gideon’s 
organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) 40 medewerkers.  
Ze zorgen voor opvang, onderwijs en begeleiding van honderden 
straatkinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana.   
 
Meer kinderen bereiken met een auto 
 
Gideon vraagt aan MIVA een auto om water te vervoeren naar de 
straatkinderen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater en om de 
overige materialen naar de verschillende projecten te brengen.  
Met uw bijdrage wil MIVA Gideon graag helpen zijn droom waar te maken.   
Zie voor verdere informatie de website:  www.miva.nl  
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Samen weer beginnen 
 -wegwijzers- 

 
Zondag 30 augustus is er weer een gezinsviering om half 10 

Thema van deze viering is samen weer beginnen en daar zijn soms 
wegwijzers voor nodig. 

Samen met jullie willen wij er weer een mooie viering van maken. 
Na de dienst is er weer koffie en limonade in de pastorie. 

 
Wij wensen jullie een fijne vakantie. 

En tot de 30ste 
Angela, Marja, Elly en Angela 

 
 

 
 
 

Afsluiting kinderclub 
 
Het was een gezellige middag. 
We gingen eerst bowlen, 
Toen dronken we nog wat fris. 
En na een uur gingen we weer terug naar de kerk.  
En daar hebben we heerlijke pannenkoeken+ ijs gegeten!!!! 
Tot slot moesten we helaas weer naar huis. 
 
De middag was super!!!!!!!!! 
 
Groetjes Sofie 
  



 21 

 

  



 22 

Niet	  meer	  zo	  goed	  ter	  been	  en	  toch	  naar	  Rome?	  
Dat	  kan!	  

	  
Van	  zaterdag	  19	  tot	  en	  met	  donderdag	  24	  september.	  

Onder	  leiding	  van	  pastor	  Rob	  Mascini.	  
	  

	  
	  
	  	  

Deze	  reis	  is	  speciaal	  bedoeld	  voor	  mensen,	  die	  niet	  meer	  zo	  goed	  ter	  
been	  zijn.	  

We	  doen	  het	  deze	  dagen	  kalmpjes	  aan.	  Maar	  we	  zien	  alle	  grote	  
kerken	  en	  bezoeken	  de	  belangrijkste	  plekjes	  in	  Rome.	  

Natuurlijk	  gaan	  we	  ook	  op	  audiëntie	  bij	  de	  paus!	  En	  op	  zondag	  
vieren	  we	  de	  eucharistie	  in	  de	  Friezenkerk.	  

We	  vliegen	  met	  de	  KLM.	  
	  	  
	  

Wil	  u	  meer	  weten?	  Bel	  mevrouw	  Emke	  de	  Bruijn	  van	  de	  VNB	  
(Vereniging	  Nationale	  Bedevaarten)	  073-‐6818111	  
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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 
 
vacature Commissie zieken en bejaarden 
 
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 transport 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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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
Amstellanddag succesvol  

 
 
Torenklimmen met groep 8 
Vrijdagmiddag 19 juni heeft groep 8 van basisschool De Zwaluw op onze 
uitnodiging de toren van de kerk beklommen. Zonder problemen 
beklommen de 23 leerlingen de trappen en ladder om boven te komen. 
Het beklimmen van de kerktoren met de schoolverlaters is een oud 
gebruik. Vroeger (van 1968 tot 1994) ging hoofdmeester/directeur 
meneer Niek Baas ieder jaar met deze groep de kerktoren op om de 
school van boven te kunnen bekijken. En natuurlijk om de mooie 
omgeving te zien. Deze traditie is nu weer voor het eerst in ere hersteld. 
Alle kinderen vonden het erg leuk en er zijn veel foto’s gemaakt (zie 
onze Facebookpagina en de website) Na afloop ontving iedereen als 
aandenken een certificaat. 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 020-6152215 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00 

Bijna 200 mensen bezochten de kerk 
op zondagmiddag 7 juni jl. Het mooie 
weer en de mogelijkheid de kerktoren 
te beklimmen lokten veel mensen naar 
Nes. Vanwege het thema van deze dag 
(activiteiten voor kinderen) hadden we 
een speciale puzzeltocht gemaakt. De 
kinderen gingen enthousiast op zoek 
naar dierenafbeeldingen op het tegel-
werk in de kerk. Voor de volwassenen 
waren er rondleidingen en werd door 
Peter orgel gespeeld. De grootste 
publiekstrekker was zoals verwacht 
het beklimmen van de kerktoren. Maar 
liefst 143 mensen hadden de moed om 
via de trappen en ladder naar boven te 
gaan om van het uitzicht op het 
Amstelland te kunnen genieten. Met 
dank aan alle vrijwilligers verliep de 
dag soepel en gezellig.  
 


