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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 
 
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, 
 
       eloven is voor ons katholieken een dagelijkse bezigheid. 
Het beïnvloedt ons denken en doen, eigenlijk op een 
constante manier zonder dat we dit zelf altijd bewust in de 
gaten hebben. Wekelijks kunnen en mogen we bij elkaar 
komen in de kerk, waar we dan als gemeenschap verdieping 
en inspiratie zoeken en opdoen. Dit is overigens geen vanzelf-
sprekendheid, zo bleek onlangs bij een reportage vanuit de 
media. Daarin werd beschreven dat maar liefst 1 op de 9 
Christenen wordt vervolgd. Met afschuwelijke gevolgen. U 
heeft vast nog wel op uw netvlies staan de aanslag op een 
katholieke kerk in Sri Lanka waarbij meer dan 300 doden 
vielen. Macaber om te constateren dat dit gebeurde op 1e 
Paasdag, een van onze belangrijkste feestdagen, waarbij 
traditioneel meer gelovigen verenigd zijn. Ofwel met het doel 
dat er zoveel mogelijk slachtoffers zouden vallen... Dit was 
geen geïsoleerd geval: diezelfde dag verstoorde een man de 
Paasviering in München door de kerk binnen te stormen en 
met stenen en vuurwerk te gooien, wat tot grote paniek en 
chaos leidde en een enorme ravage aanrichtte in de kerk. In 
Nigeria, het land waar de meeste slachtoffers zijn te betreuren 
als gevolg van Christenvervolgingen, vielen die dag 10 doden 
bij een aanslag tijdens een Paasprocessie. Meer slachtoffers 
van dodelijk geweld bij Christenvervolgingen zijn er regelmatig 
te betreuren. Kijken we op de wereldkaart zien we dit op 

regelmatige basis plaatsvinden in 
(zonder uitzondering!) geheel 
Noord-Afrika, in het Midden-
Oosten, India, Pakistan, maar ook 
China, Turkije, Indonesië en de 
Filipijnen. Dit is slechts een kleine 
greep uit het totaal van landen 
waar Christenen niet vrij hun 
geloof kunnen belijden of er 
überhaupt voor uit kunnen komen 
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dat zij Christen zijn. Zij willen wel, maar mogen niet. 
Hoe anders is het in Europa gesteld! Daar kunnen en mogen 
we wel vrijelijk Christen zijn, maar willen we vaak niet meer en 
doen we niet meer openlijk mee. Althans, dat blijkt uit de kerk-
bezoeken. Een interessant artikel wat hiermee verband houdt 
was onlangs te lezen in het weekblad 
Elsevier, met als titel: ‘Leegte in de 
kerk, maar niet in het hart’. Uit 
onderzoek naar hoe het is gesteld met 
katholiek Europa kwamen een aantal 
zeer interessante conclusies naar 
voren. Kijken we naar het eerste deel 
van de titel, welke betrekking heeft op 
het aantal kerkgangers in een 
weekend, wordt geconstateerd dat 
waar in de jaren ‘60 van de vorige 
eeuw nog zo’n 25% van de mensen 
naar de kerk ging, nu nog maar minder dan 1% dit doet (..). 
Overigens zien we binnen onze parochie en de andere 4 
Regioparochies wat dat betreft gelukkig bevestigd middels een 
wekelijkse telling dat het kerkbezoek op een veel hoger niveau 
ligt dan het landelijk gemiddelde, maar dit terzijde. In het artikel 
wordt vervolgens gezocht naar een verklaring waardoor deze 
vermindering van kerkbezoek juist in Europa, en specifiek 
Nederland, zo is ontstaan. Een van de factoren die genoemd 
wordt is de secularisatie van de samenleving, ofwel: de grip en 
de invloed van het instituut Kerk op de samenleving neemt af. 
Een belangrijke factor daarbij is het toenemend individualisme 

van de mensen. Weggelopen leden 
willen niet door ‘n autoriteit 
opgelegd krijgen wat en hoe men 
moet geloven. Men zoekt 
zelfontplooiing waarbij de gelovigen 
steeds vaker zelf hun eigen 
waarheden selecteren, ook in hun 
persoonlijke relatie met God. 
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Oftewel niet meer binnen een gemeenschap, het collectief, 
maar meer voor zichzelf. Belangrijke waarden van compassie 
en naastenliefde worden steeds meer overgedragen vanuit 
buiten de kerk. Een andere verklaring van kerkverlating wordt 
gezocht in het breken met- en de uiteindelijke verdwijning van 
de verzuiling in Nederland, wat vroeger voor velen een 
eenzijdige en benauwende religiositeit opleverde. Verder 
worden nog genoemd de welvaart door een bloeiende 
economie met daaraan gekoppeld de vrijheid zelf dingen te 
doen i.p.v. binnen het collectief, de misbruikschandalen door 
de gezagsdragers van de Kerk met als gevolg erosie van dit 
gezag en het sterk voorstander zijn van scheiding van kerk en 
staat: men duldt geen directe inmenging van de Kerk in wat 
wel en niet mag in het persoonlijke leven. Bovenstaande zaken 
zijn de voornaamste redenen waarom men de kerk niet meer 
bezoekt, aldus Elsevier. Het 2e deel van de titel luidt ‘...maar 

niet uit het hart’ is minstens zo 
interessant! Want uit ditzelfde artikel blijkt 
dat cijfers over kerkbezoek niet alles 
zegt. Ondanks de getallen dat nog maar 
een kleine groep mensen de kerk 
bezoekt, wil dit niet zeggen dat men niet 
meer gelooft in Nederland of Europa! De 
contouren van ons geloof en haar 
tradities blijven wél zichtbaar binnen onze 
samenleving. De Christelijke normen en 
waarden, zoals vergevingsgezindheid, 

hulpvaardigheid en dienstbaarheid; deugden als hard werken; 
gewoonten als feestdagen en rituelen rondom geboorte, 
huwelijk en overlijden, zij zijn allen diep verankert in onze 
samenleving. Soms zelfs geheel onbewust gebruikt of 
uitgevoerd. Een mooi voorbeeld is carnaval: van oorsprong 
een katholiek feest wat voornamelijk in het katholieke zuiden 
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wordt gevierd en nauwelijks of niet in de 
rest van NL. En nu echt niet meer 
omdat men daar zo katholiek is of zich 
zo voelt... Maar toch aanwezig! Wil men 
overgaan tot sluiting van het aanwezige 
maar minder gebruikte kerkgebouw in 
de omgeving: het dorp is snel te klein 
met een volksopstand tot gevolg. Een 
ander voorbeeld, zo blijkt uit een peiling, 
is dat men in NL (dus ook de niet-
gelovigen) de zorg voor de armen vooral toedicht aan 
Christelijke organisaties. Velen volgen nog altijd de 
geloofspatronen, waarden en overtuigingen met bijbehorende 
symbolen die zijn oorsprong vinden in het Christendom. En al 
gebeurt dit steeds minder binnen het collectief ofwel de 
kerkgemeenschap, zo blijkt uit bovenstaande, geloof is nog 
alom aanwezig en zichtbaar.  Om die verbinding zichtbaar en 
in stand te houden en zelfs opnieuw op te bouwen en te 
versterken, zouden we in Nederland meer de visie van onze 
paus Franciscus moeten volgen, die stelde dat er op elke hoek 
van de straat een vertegenwoordiging van de Kerk zou moeten 
zijn. Daarmee voorkomen we dat wat uit het oog raakt, 
langzaam maar steeds verder uit het hart verdwijnt. Al 
verdwijnt het nooit helemaal, zo blijkt dan ook weer volgens 
het onderzoek van Elsevier... 
  
Zoals gezegd is de betrokkenheid binnen onze Regio in orde. 
Dat daarbij ondertussen niet een afwachtende houding kan 
worden aangenomen, mogen duidelijk zijn. De kosten gaan 
ook door en financieel moet het geheel wel draaiende kunnen 
worden gehouden. Dat is de mening van zowel uw 
parochieteam, het centrale kerkbestuur van ons 
samenwerkingsverband als de organisatie van ons bisdom. Nu 
gebleken is dat we vitaal zijn in zowel kerkbezoek als 
financieel opzicht, moeten we ook bekijken welke maatregelen 
we moeten nemen om dit zo te behouden in zowel de nabije 
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als de wat verdere toekomst.  Behoud van de eigen parochie 
staat daarbij voorop, nu vitaliteit is geconcludeerd én 
bevestigd. Daarbij moeten misschien ook moeilijke keuzes 
gemaakt gaan worden. Daarbij gaan we met z’n allen niet over 
1 nacht ijs! Dit zal grondig onderzoek en veel onderling overleg 
vergen om zodoende draagvlak en toekomstbeeld binnen de 
eigen parochies te creëren. Uiteraard houden we u hiervan op 
de hoogte. 

Over afwachtende houding 
gesproken: na veel geduld 
van uw (en ook onze!) 
zijde zijn eindelijk de 
werkzaamheden aan de 
Mariakapel en koorzolder 
afgerond!! Het lange, 
initiële wachten is wel 
rijkelijk beloont, als we 
naar de resultaten kijken. 
De vaklieden van de 
aannemer Pronk en 
glasatelier Hagemeier 
hebben een staaltje 

vakwerk afgeleverd waardoor de glas in lood ramen, mede 
door het voorzetglas, er weer vele tientallen jaren tegenaan 
kunnen. En dit alles binnen budget. Graag willen we hierbij 
iedereen die vanuit betrokkenheid met de St.Urbanusparochie 
of het Rijksmonument en de daaruit voortvloeiende vele, gulle 
giften hebben bijgedragen nogmaals hartelijk bedanken!!! 
Zonder u was dit schitterende resultaat niet mogelijk geweest. 
Dank, Dank, Dank!!! Binnenkort zal een fotoreportage van de 
werkzaamheden en resultaten beschikbaar komen op onze 
website www.urbanusparochienes.nl  
Op het parochierooster van de komende maand staat ook 
weer de nodige activiteit gepland. Zo zal op 02 juni de 
regionale Amstellanddag worden georganiseerd, waarbij 
uiteraard ook de kerk geopend zal zijn. Daarbij is het weer 

http://www.urbanusparochienes.nl/
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mogelijk de toren te beklimmen, het interieur inclusief 
Mariakapel en koorzolder (zonder steigers ☺) te bewonderen, 
een inspirerende rondleiding door het 
Rijksmonument te volgen en nieuw dit 
jaar: de bakkunsten en gastvrijheid 
van Saartje in de oude keuken van de 
pastorie te ervaren! Deze 2 laatste 
activiteiten worden georganiseerd 
door de welbekende Vrienden 
Stichting van onze Urbanuskerk. 
 
In het weekend van 15 en 16 juni 
wordt weer het bekende jaarlijkse 
dorpsfeest gehouden, waarbij ook de 
kerktoren op zondag van 11-14uur beklommen kan worden.  
 
Ook aan de kinderen wordt weer volop aandacht geschonken. 
Op zondag 23 juni is er een gezinsviering, waarbij extra 
aandacht zal zijn voor het einde van het schooljaar. We 
rekenen op uw komst! Daarnaast zal op 27 juni de afsluiting 
van de Kinderclub! plaatsvinden. Traditiegetrouw altijd een 
grote happening, waarbij het nog een verrassing is wat er aan 
speciale activiteit wordt ondernomen. Het wordt leuk! 
  
Al of niet direct zichtbaar in het kerkbezoek: Geloof met haar 
normen en waarden is sterk verankert en alom aanwezig in 
onze Nederlandse samenleving. Voor het Volk belangrijk dat 
hiervoor een standplaats blijft bestaan, opdat we ons geloof 
niet uit het zicht en uit het hart verliezen. U bent altijd van harte 
welkom binnen de St.Urbanusparochie! 
  
Graag tot de Urbanusklanken van juli-augustus, 
  
Met hartelijke groet, 
  
Uw parochieteam. 
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Dodenherdenking 4 mei 2019, Sint Urbanuskerk.  

Welkom aan u allen, 

vanavond dodenherdenking, morgen bevrijdingsdag,  

twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Onze vrijheid vieren zonder de doden te gedenken is een belediging 

voor allen die toen het leven lieten. Als we hen vergeten, is hun dood 

zinloos geweest. 

Het gaat er niet om hen bij name te noemen en te herinneren, maar 

wel om stil te staan bij de reden van hun dood, hoe velen het 

slachtoffer waren van op hol geslagen geesten, vol machtswaanzin en 

dodelijke machtswillekeur, hoe velen sneuvelden bij de poging die 

stormvloed van geweld te stoppen en de vrijheid van de burgers te 

herstellen.  

 

Maar verkeerd omgaan met onze vrijheid van nu, is evenzeer een 

belediging aan de vele doden van toen. Daarom moeten we ons de 

vraag blijven stellen:  

- hoe gaan we om met onze vrijheid? 

- wanneer ben je echt vrij?  

Als je kunt doen en laten wat je wilt, wordt wel gezegd, maar dat is 

in elke gemeenschap een heel gevaarlijk antwoord. 

Maar als je zo de kranten leest, het nieuws op de televisie ziet, dan 

lijken sommige lieden toch te denken aan dat soort ongebonden 

vrijheid. We hebben vrijheid van meningsuiting, en dus moet ik alles 
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kunnen zeggen over buitenlanders, over minderheden, over 

individuen, ook al voelen die zich ernstig gegriefd door mijn 

woorden. Maar wie zo praat, zaait het zaad van onbegrip en 

vooroordelen, en uiteindelijk zelfs van geweld en terreur. 

 

 
 

Vrijheid maak je met elkaar, is de slogan rond 4 en 5 mei, en dat is 

een heel zinvolle en heldere uitspraak. Vrijheid begint met respect 

voor de ander, met een houding van welwillendheid jegens ieder 

ander, met de wil om samen te leven in harmonie, om te werken aan 

een goede verstandhouding met iedereen. 

Als we die vrijheid met voeten treden, trappen we op de doden van 

toen. En die belediging mogen we hen niet aandoen.  



 11 

Vrede en vrijheid is wat iedereen zou willen, 

geen oorlog maar vrede is wat wij samen willen delen, maar helaas 

nooit zullen krijgen…. 

Laten we bidden: Goede God, op deze dag denken we aan onze 

doden, mensen uit onze omgeving, mensen van ver weg, veelal jonge 

mensen met nog een heel leven voor zich, de miljoenen die ten onder 

gingen in het oorlogsgeweld, tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar 

ook in alle oorlogen daarna, mensen als wij, met idealen en 

verwachtingen, dromend van vrede, vrijheid en geluk. Goede God, 

geef, dat wij door hen geïnspireerd worden om ons in te zetten voor 

vrede en vrijheid, in onze eigen samenleving,   

om te blijven strijden tegen onrecht en onderdrukking. 

Dat vragen wij U. Amen.  
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Activiteitenoverzicht juni 2019 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za. 1 juni  19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 2 juni  09:30 u Eucharistieviering  

zo. 2 juni 11:00 –  

17:00 u 

Amstellanddag, voor info zie Urbanesklanken 

do. 6 juni 15:30 u Kinderclub! Thema: Pinksteren 

za. 8 juni  19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 9 juni  09:30 u Woord- en 
Communieviering/1e 
Pinksterdag 

Rob Mascini 

ma.10 juni - 2e Pinksterdag, geen 
viering 

- 

za. 15 juni  - Geen Viering ivm Nesser dorpsfeest 

- 

zo. 16 juni  09:30 u Eucharistieviering/ 
Vaderdag 

 

zo. 16 juni  11:30- 

14:00 u 

Torenklimmen dorpsfeest  

za. 22 juni  19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly v. Rooden 

zo. 23 juni  09:30 u Woord en Communie- 
/einde schooljaar viering 

Elly v. Rooden 

do. 27 juni 15:30 u Kinderclub! Seizoensafsluiting met verrassing! 

za. 29 juni  19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

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

Samenzang Peter Overdijk   John 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 

  
 

   

     

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St. Cecilia Peter Overdijk Marino den  

Haan 
 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

- - 
 

   

St.Cecilia Ria van Wijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

Samenzang Peter Overdijk   John 

Samenzang Peter Overdijk 
 

Kinderen Ab, Cock John 

     

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  Theo 

St.Cecilia Peter Overdijk Maurice Fontijn Ab, Cock Ab/Maurice 
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Activiteiten in de regio 
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Misintenties, zaterdag 1 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 

 
 
 
Misintenties, zondag 2 juni, 09.30 uur 
Cornelis Lagerberg 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 8 juni, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 

 
 
 
Misintenties, zondag 9 juni, 09.30 uur 
Annie Vink-Erkelens 
Conny Wesselingh 
Dave de Laat   
Dorus Schrama 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Martin Groen 
Nico de Jong 
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Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Sjaak van Tol 
Theo Zeinstra 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 15 juni, geen viering ivm. dorpsfeest 
 
 
Misintenties, zondag 16 juni, 09.30 uur 
Ben Overes 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Klaas Zwartendijk 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
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 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 22 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
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Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 
 

Misintenties, zondag 23 juni, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Patrick Fronik 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
Voor een gezond bedrijf 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 29 juni, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 

Misintenties, zondag 30 juni, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee - jaarmis 
Theo van den Bosch 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens  
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 juni.  
 
Pinksteractie, de collecte in de Week van de Nederlandse 
Missionaris wordt gehouden in het weekend van 8 en 9 juni.   
 
Opbrengst Collectes 

Vastenactie 342,20 

zondag 28 april  204,90 

weekend   04 + 05 mei 430,35 

weekend   11 + 12 mei  363,75 

weekend   18 + 19 mei  242,70 
 
De Torenklok 
Zo af en toe lijkt het er ’n beetje op, dat het uurwerk wat vermoeid 
raakt. Momenteel verstrijkt de tijd zelfs zonder dat de klok dit 
aangeeft. U mag bezorgd zijn maar weet dan, dat er aan herstel 
wordt gewerkt.  
  
Week Nederlandse Missionaris  
Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten missionarissen 
en missionair werkers zich in voor de meest arme en kwetsbare 
mensen in de samenleving.  
Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas 
vertelt Jet Nauta (48), daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s. 
Met steun van de Week Nederlandse Missionaris is zij als missionair 
werker uitgezonden naar Mexico. Het land waaraan zij haar hart 
heeft verloren.  
 
Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de 
Mayabevolking leeft besloot Jet zich voor hen in te zetten. 
Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden. 
Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio 
Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas een van de 
armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten.  
Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt 
kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de 
Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is 



 19 

voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten 
die er liggen.  De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, 
ontvoerd of, nog erger, vermoord.  
Jet: ”We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het 
geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere 
bijeenkomsten”. Wij zoeken mensen óók op in de inheemse dorpen 
die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder 
een zeiltje bivakkeren.  Hetgeen Jet en haar collega’s internationaal 
onder de aandacht brengen.  
 
In de strijd worden zij gesteund door het bisdom en de parochies.  
Sipaz werkt samen met de basisgroepen van de katholieke kerk.  
Via verschillende eigen media informeren Jet en haar collega’s over 
de situatie in het zuiden van Mexico. ‘Wij geven in de 
gemeenschappen workshops over onderwerpen zoals het oplossen 
van conflicten.  Mensen kunnen dan zelf werken aan een duurzame 
vrede vertelt Jet.  De inheemse bevolking organiseert zich voor het 
behoud van hun leefgebied en moeder aarde. ” We erven de wereld 
niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen”. 
 
U kunt Jet en haar collega’s de helpende hand bieden door royaal 
bij te dragen aan de collecte in het Pinksterweekend welke in het 
geheel ten goede komt aan dit belangrijke humanitaire doel.  
 
Ook kunt u helpen door uw bijdrage over te maken naar: 

NL30RABO 0171 2111 11 
tnv. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. 

 
U kunt meer over de actie lezen in de folders die op de bekende 
plekken voor en achter in de kerk voor u klaarliggen. 
 

Voor verdere informatie bezoekt u de website:  
www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 
Ziekencommunie 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn. Mocht u ook graag 
de communie willen ontvangen dan kunt u zich (laten) opgeven via 
het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt 
wanneer de communie zal worden gebracht.  

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/
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Hallo Allemaal,  

ben je tussen de 4 en 12 jaar?  

Kom dan gezellig naar de KINDERCLUB.... 

Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 

welkom!  

 

Thema:  Pinksteren , dit feest gaat over de heilige Geest  

               die inspireert zoals de wind die waait.  

               Kunnen we het zien of voelen?    

               Uiteraard gaan we ook weer met elkaar   

               gezellig Pinkster knutsel maken!  

• Wanneer: donderdag 6 juni van 15.30 - 16.30 uur 

• Waar: in de pastorie van de Sint Urbanus kerk, aanmelden 

hoeft niet; 

• Eventueel kunnen wij je ook van school ophalen  

en / of naar de naschoolse opvang terugbrengen; 

Kom jij ook? Je bent van harte welkom!  

Groetjes van het Kinderclub Team. 
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Gebeds- en ontmoetingsdag  

in de RAI op zaterdag 1 juni 

ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren 

 

• 11.30 uur: Zaal open 
• 12.00 uur: rozenkrans en H.Mis met bisschop J.M. Punt,  
• 14.00 uur: Pauze – ontmoeting –  
• 14.45 uur: Middagprogramma: 
• Bisschop John Keenan uit Schotland zal ons vertellen over 

zijn inzet voor de verering van Maria, en zijn band met de 

Vrouwe van alle Volkeren. 

• Jim Caviezel, de acteur die in de film “The Passion” van 

regisseur Mel Gibson de rol van Jezus vertolkte, zal vertellen 

over zijn inzet voor de afkondiging van het vijfde Maria 

dogma van Maria als Medeverlosseres, Middelares en 

Voorspreekster. 

• 17.00 rozenkrans en einde 
 
Meer info: kijk op de website 
https://www.devrouwevanallevolkeren.nl 
 
 
 

  

https://www.devrouwevanallevolkeren.nl/
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Twee onderwerpen om u nog even aan te herinneren: 
 

 
Van 7 – 9 juni a.s. wordt in de 
St.Adelbertabdij in Egmond-Binnen 
het weekend “Kom en Zie” 
georganiseerd. Het weekend is 
bedoeld voor mannen die zich willen 
oriënteren op een leven als broeder 
in onze communiteit. 
Kijk op www.abdijvanegmond.nl voor 
meer info. 
 
 
 
 

 

 
Denkt u over een reis naar Lourdes? 

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes! 

Vraag het maar aan de miljoenen pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord in 

de Franse Pyreneeën bezoeken. Elke dag gaan vele mensen naar de grot 

waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. 

Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op 

te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof 

samen met anderen te beleven, om bezinning. 

 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia 

lang jaarlijkse bedevaarten naar Lourdes. De groep bestaat uit vrijwilligers 

en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de 

reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, 

ziek en gezond.  

Er is een vliegreis gepland van 6-11 september.  

Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en 

Facebook: Lourdesgroep 

 

  

http://www.abdijvanegmond.nl/
http://www.lourdes-groep.nl/
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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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                   Pinksterfeest       
        

Heeft het pinksterfeest voor u nog inhoud,  

of is de belangstelling hiervoor verflauwd?  

Heeft u er een eigen invulling aangegeven  

en is van het bijbelse niet veel overgebleven?  

 

Toch is Pinksteren geen onbelangrijk feest,  

't Staat geheel in het teken van de Heilige Geest.  

Plots werden de mensen met hemels licht omstraald  

en is de Heilige Geest in mensenharten neergedaald. 

 

"0" zult u zeggen, "dat was in bijbelse tijden.  

't betrof discipelen en andere ingewijden, 

maar nu, in 2019, is dit slechts een theorie.  

Nu geldt de geest van de 24-uurs economie".  

 

Maar... .is dat niet de geest van de demonen,  

van de mammon en vele andere afgoden?  

Leidt deze geest u niet van God vandaan  

in plaats van naar Hem toe te gaan?  

 

Ontsluit uw hart en stel u open,  

belijdt, gelooft en laat u dopen, in naam van:  

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  

tot vergeving der zonden; ja, die het meest.  
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