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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 pastorienesaandeamstel@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 10.00 uur 
Pastoraal team 
 
Pastor J.Woolderink C.S.Sp. tel. 06-12800342 
Diaken J.Huijgens tel. 079-3510759 / 06-17121982 
Diaken R.Mascini tel. 023-5291484 / 06-26795701,  

dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur. 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
 
Parochiebestuur 
 
Q. Lagerberg vice-voorzitter 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl 
 
vacature  secretaris 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
J.Fontijn algemeen lid 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
Parochievergadering 
 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
 vacature Commissie zieken en bejaarden 
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Beste parochianen, 
 
Het was de eerste echte lentedag van het jaar, 14 april, en wat 
hebben we lang naar deze dag uitgekeken! Misschien denkt u 
nu aan de aangename temperatuur die deze dag bracht; waar 
ik echter vooral op doel is het samenkomen gedurende die 
ochtend: na een grondige voorbereiding vierden 10 
parochiaantjes hun Eerste Heilige Communie, samen met veel 
familie, vrienden en andere parochianen waardoor de kerk 
volledig bezet was. Voorgegaan door pastoor Kees Veltman 
en pastoraal werkster Elly van Rooden werd dit één groots en 
inspirerend feest.  
 
Als parochie en bestuur 
zijn we enorm trots en blij 
dat ze onze parochie 
komen versterken, wat 
zich uitte in een warm en 
daverend applaus door 
aanwezigen aan het 
einde van de viering. 
Camiel, Danny, Felien, 
Fleur, Floor, Lisanne, 
Mika, Rien, Sofie, Victor: 
Nogmaals van harte 
gefeliciteerd, hartelijk 
welkom in onze 
gemeenschap en we 
vertrouwen er op dat we 
elkaar nog vaak zullen 
ontmoeten in onze St. 
Urbanuskerk! 
 
En er werd meer gevierd deze maand. In de Goede week, 
hoogtepunt van het kerkelijk jaar, mochten we kennis maken 
met pastoor Verbruggen. Misschien wat ouder van lijf en 
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leden, maar jong en scherp van geest. Hij zorgde, samen met 
Jo, Elly, Casper, Marino, het St. Cecilia- en het 
Gelegenheidskoor en alle andere vrijwilligers voor een 
inspirerende week. Een Goede week waarbij een diepgaand, 
intens gevoel van religieuze beleving en verbondenheid 
voelbaar én zichtbaar was.  
Bijzonder was ook het compliment welke aanwezigen uit de 
mond van pastoor Verbruggen mochten ontvangen na afloop 
van de Paaswake: Hij had in zijn 61-jarig priesterschap nog 
nooit zo’n hechte parochie meegemaakt, waarbij men elkaar 
veelvuldig ontmoet, op de pastorie en buiten de vieringen om. 
Een compliment om wederom trots op te zijn als parochie! 
 
Niet alleen op parochieel gebied, ook regionaal zijn we in 
beweging. Er zijn in de laatste 2 maanden totaal 4 
bijeenkomsten geweest met de andere parochiebesturen uit 
Aalsmeer, Badhoevedorp, de Kwakel, Kudelstaart en Uithoorn. 
Daarin zijn de nota’s van het bisdom, waar we in de vorige 
edities van Urbanesklanken over schreven, uitgebreid aan de 
orde gekomen.  
De wens van het bisdom, om uiteindelijk tot een fusie te 
komen, zien wij (nu) nog niet als einddoel. De zorg voor 
tekorten in- en overbelasting van het pastorale team op termijn 
onderschrijven wij allen wel. Dit betekent dat er in de toekomst 
steeds meer en vaker een beroep zal worden gedaan op u als 
vrijwilliger en parochiaan om de parochie en vieringen gaande 
te houden. Denkt u daarbij vooral aan een taak in de 
voorbereiding, van b.v. dopen, 1e Heilige Communie, Vormsel, 
Dop-diensten, avondwake etc. Daar wordt al volop uitvoering 
aan gegeven; uit bovenstaande tekst blijkt dat we daar ook 
prima toe in staat zijn!  
In de volgende Urbanesklanken zal de brief worden afgedrukt 
die we als regio naar het bisdom gaan sturen, als reactie op de 
nota’s. Wordt vervolgd! 
 



 

 

5 

Andere zaken die aan de orde kwamen: Delen van het dak 
van de pastorie zijn vernieuwd, nadat lekkage en zwam waren 
geconstateerd.  
We hebben de eerste stappen gezet om telefoon, internet en 
tv onder te brengen bij Telfort, wat geld bespaart en ons klaar 
maakt voor de digitale snelweg. Daarmee zal ook onze 
website beter en sneller bediend kunnen worden, waardoor u 
altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws. Kijkt u anders 
nog eens op www.urbanusparochienes.nl. Het staat boordevol 
interessante artikelen, foto’s en actuele informatie over onze 
parochie.  
 
En een korte vooruitblik:  Op donderdag 09 mei is het 
Hemelvaart en zal er een viering gehouden worden in onze 
eigen kerk.  
23 Mei zullen de kerkgemeenschappen uit Amstelveen een 
presentatie geven aan de burgemeester en wethouders. 
Thema dit jaar is het kerkgebouw. Namens de parochie zal 
Casper Stevens een lezing geven over ons Rijksmonument, de 
St. Urbanuskerk.  
Op 26 mei organiseren de Vrienden van Urbanus weer een 
concert; details hierover kunt u terugvinden op hun website: 
www.vriendenurbanuskerknes.nl 
 
Als laatste wil ik nog extra aandacht aan u vragen voor uw 
jaarlijkse bijdrage ter instandhouding van onze pastorie, kerk 
en parochie: de jaarlijkse kerkbalans-actie. U kunt daar meer 
over lezen verderop in deze Urbanesklanken.  
 
Graag tot de Urbanesklanken van juni. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 



Misintenties, zaterdag 4 mei, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Cees Stolwijk 
Jan Markwat 
Pastoor Jan Verspeek 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 5 mei, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Piet van Rijn - jaarmis 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Cees Overwater 
Rie Timmermans – van der Zwaan 
Joanna van Oostveen 
Lien Bouwman-Leurs 
Voor een goede gezondheid voor ons gezin 
 
 
 
 
 
 
Misintenties Hemelvaart, donderdag 9 mei, 10.00 uur 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Misintenties: zaterdag 11 mei, 19.00 uur 
Jan Markwat 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 12 mei, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Henk en overleden familie De Dood 
Klaas Zwartendijk 
Dave de Laat 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Petrus Vink – jaarmis 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Cor Erkelens 
Sjaan Kompier-Erkelens 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Overleden famile Huyskes-Roeleveld 
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Misintenties, zaterdag 18 mei, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Andriessen 
Herman Fontijn 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 19 mei, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Henk en overleden familie De Dood 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Jan Pronk en overleden familie 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Jo Venes-van Tol 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijk-van Schaik 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Adranus Huyskes 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Joanna van Oostveen 
Paul Nieuwendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
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Misintenties, zaterdag 25 mei, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 26 mei, 10.00 uur 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Edwin Houtkamp 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Joanna van Oostveen 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
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Activiteitenoverzicht mei 2013 
 

Datum Tijd Wat Wie/Waar 

Za. 4 mei 19.00 uur DOP viering, 
dodenherdenking 

Maurice Fontijn 

Zo. 5 mei 10.00 uur Euch. Viering, 
bevrijdingsdag 

Pater C. Bartels 

Wo. 8 mei 09.00 uur kerkwerk  

Do. 9 mei 10.00 uur Dop viering 
Hemelvaartsdag 

Maurice Fontijn 

Za. 11 mei 19.00 uur DOP viering Marino den Haan 

Zo. 12 mei 10.00 uur Woco viering Elly v. Rooden 

Za. 18  mei 19.00 uur Dop viering Casper Stevens 

Zo. 19 mei 10.00 uur Euch. Viering 
1e Pinksterdag 

Pater Veltman 

Ma.20 mei ----------- 2e Pinksterdag GEEN VIERING 

Za. 25 mei 19.00 uur Dop viering Marino den Haan 

Zo. 26 mei 10.00 uur Woco Viering Elly v. Rooden 

Za. 1 juni 19.00 uur DOP viering Casper Stevens 

Zo. 2 juni 10.00 uur Woco viering 
Sacramentsdag 

Elly v. Rooden 
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Muziek Organist Lector Misdienaars 

Samenzang Niek Baas   

St. Cecilia 
 

Niek Baas Paul Goossens Cock, Anne, 
Maayke 

    

Samenzang 
 

Peter Overdijk   

Samenzang Niek Baas Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans  

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang 
 

Peter Overdijk Cilia Krak Frans, Sjaak 

    

Samenzang Niek Baas   

St. Cecilia Niek Baas Wies Hogeveen  

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang 
 

Peter Overdijk   
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Collectes mei   
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 4 en 5 mei  
De collecte van zaterdag 4 en zondag 5 mei is bestemd voor het werk van 
de Nederlandse Missionarissen.  
 

Telefonische bereikbaarheid pastorie	  
Het is mogelijk dat de pastorie nog een aantal dagen telefonisch niet 
bereikbaar is. Dit komt doordat de parochie overgaat van het huidige KPN 
contract naar Telfort. Technisch gezien blijkt dat dit gepaard gaat met enig 
ongemak aangaande de bereikbaarheid. 
Indien u contact met de parochie wenst kunt u ons telefonisch bereiken via 
de onderstaande personen. 
 

De telefoonnummers zijn:    Mobiel 
 

Joop Sibum 0297 582524  06 8181 1524   
John Fontijn 020 615 2215  06 4107 1532  
Rinus Lagerberg 0297 594870 
 Met excuses voor ongemak 
Opbrengst collectes 
 

23 + 24 maart 318,10  
Paaswake 30 maart 364,90  
1e + 2e Paasdag 540,55  
  6 +  7 april 310,00  
13 + 14 april 532,40 1e communieviering 
20 + 21 april 267,15  
 
Vastenaktie 
De aktie heeft deze keer €. 341,70 opgebracht. 
 
Week van de Nederlandse Missionaris 
Zij geven veel en vragen weinig. Iedere dag zetten onze missionarissen 
zich in voor kwetsbare mensen, ver weg. Uit het oog maar niet uit het hart, 
want in Nederland staan wij als één grote familie achter hen.Missionarissen 
geven zo veel en vragen weinig. Soms hebben zij echterwel enige 
financiele steun nodig Voor de kosten van het werk, parochie, zorg en 
diaconie bijvoorbeeld. De week van de Nederlandse Missionaris  (WNM) 
draagt bij aan zulke kosten. Verder maakt de WNM de uitzending van 
missionair werkers mogelijk. Zo zetten we samen de missionaire traditie 
voort De missionarissen daar en wij allen hier. Voor info zie de site:  
www.weeknederlandsemissionaris.nl en flyers achter in de kerk. 
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Aktie Kerkbalans 
 
 
Net als voorgaande jaren treft u ook nu in het mei nummer van de 
Urbanesklanken de bekende envelop weer aan.  
  
      ” Onze Sint Urbanuskerk is van een onschatbare waarde ”. 
 
Niet alleen als een herkenningspunt in het polderlandschap langs de 
Amstel, maar vooral als de plaats waar wij als gelovige mensen 
samenkomen om God te dienen.  
Hem om hulp vragen ons leven zinvol in te richten, de zegen vragen 
over belangrijke gebeurtenissen in ons leven en de plaats om onze 
doden te begraven en herdenken.  
 
Een vergrijzende bevolking waardoor de bezoekersaantallen 
teruglopen maken het, ook in onze parochie, moeilijk om de 
stijgende lasten op te brengen.  
 
Om de diensten van de Urbanusparochie aan de Nesser bevolking 
te kunnen blijven aanbieden hebben wij uw financiële steun hard 
nodig. Uw bijdragen worden onder andere gebruikt voor het 
pastorale werk, de woord- en communie-diensten, speciale 
vieringen, verlichting, verwarming en onderhoud van het gebouw.  
 
Lees daarom de bijgaande brief en steun het kerkbestuur met uw 
financiële bijdrage voor de instandhouding van onze markante en 
monumentale Sint Urbanuskerk.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken met de acceptgiro, via internet of 
door deze in contanten af te geven op de pastorie. 

 
  Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
 
 Joop Sibum 
    Penningmeester 
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Gezinsviering 2e Paasdag, maandag 1 april 
 
De kinderviering op 2e Paasdag was weer druk bezocht. Er waren 
35 kinderen aanwezig in de viering. Tijdens het korte woord werd er 
gesproken over het paasfeest waarnaar de kinderen aandachtig 
luisterden.  
Na de viering werden de kinderen in twee groepen op leeftijd 
verdeeld om de eieren te zoeken in de tuin om de kerk en in het 
kerkebos. De Paashaas had veel eieren verstopt waaronder ook een 
aantal 1-april-eieren.  
Na afloop kregen de kinderen van Riecardo een mooi geel viooltje 
uitgereikt. Dit plantje staat als symbool van het nieuwe leven. 
Deze waren geschonken door Rinus en Coby Verheggen. 
Woord van dank aan allen die deze gezinsviering wederom tot een 
succes hebben gemaakt.  
In de mooi versierde Pastoriezaal hebben we koffie, thee en 
limonade gedronken en met elkaar nog gezellig gesproken. 
 
Namens de werkgroep, 
Marja den Haan 
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Maria van Langel 
 
In Neerlangel aan de Maasdijk 
daar staat ”t kerkje van St. Jan 
in mei is het een bloemenrijk 
allemaal ter ere van Maria dan 
 
het hele jaar is het kerkje open  
Maria die is altijd thuis  
je kunt er zomaar binnenlopen  
en ‘n kaarsje heeft ze wel in huis 
 
‘t is zo hemels stil daarbinnen  
een plek waar niets hoeft niets moet  
je kunt er rustig zijn wat bezinnen  
of je bidt simpelweg een weesgegroet  
 
Maria biedt troost aan zoveel mensen  
als een moeder voelt zij aan  
al je pijn je zorgen en je wensen  
haar moederhart weet het te verstaan 
 
voorwaarden stelt Maria niet  
ze heeft geen pakket van eisen  
wees gewoon jezelf, meer niet  
vertrouw maar dat zij een weg zal wijzen 
 
je mag Maria alles vragen  
en waar je moeilijk verder kunt  
daar zal zij je helpen dragen  
tot je het zelf alleen weer runt 
 
een mens wil zo graag overzicht  
maar hoeft ‘t wel alles op rij  
‘n liefdevol hart krijgt inzicht  
als ‘t de tijd ervoor is, weet zij 
 
verlaat je ‘t kerkje, zeg dan maar gewoon  
Maria van Langel houdoe wa  
doe vooral de groeten aan je zoon  
en dè ge bedankt bent dè wette wa! 
 
Eric van den Berg
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2e Pinksterdag – 20 mei - Nationale Open Dag K.C.V. te Ede 
Katholieke Charismatische Vernieuwing nodigt jong en oud uit voor 
een themadag“DIT IS ‘T”. De belangrijkheid van het Pinksterfeest 
wordt op deze dag zo goed mogelijk uitgelegd. Verschillende 
mensen, jong en oud, zullen een persoonlijk getuigenis geven.  
Ontmoeting, infomarkt, gebed, lofprijzing en Eucharistieviering 
maken deze dag compleet. Gewoon eens een keer meemaken!  
Zie de folder op de lectuurtafel. Info: Marlies v.d. Lelij tel. 567848. 
 
 
Lourdesgrot – Zevenhoven 
100 jaar geleden werd de Lourdesgrot in Zevenhoven ingewijd. 
Daarom is er dit jaar, op 2 juli, een speciale viering waarin bisschop 
Van den Hende van het bisdom Rotterdam zal voorgaan. Ook de 
gebruikelijke viering op 15 augustus wordt daarom dit keer een 
speciale. U hoort daar te zijner tijd nog meer over. 
In deze meimaand zijn er ook diverse activiteiten. Zo is er iedere 
dinsdagavond in mei om 19.00 uur Rozenkrans-gebed. 
 
 
Computertips   
Voor de Urbanesklanken, maar ook voor andere 
boekjes en folders, krijg ik regelmatig per email 
teksten toegezonden. 
Soms wilt u 

•  dat de tekst een stukje inspringt, of 
•  dat een plaatje op de juiste plek erin komt te staan, of 
•  dat alle bedragen netjes onder elkaar komen, of ……. etc. 

Een beetje nette opmaak kan er voor zorgen dat uw boodschap beter 
gelezen wordt.  
Ik zal beslist niet beweren dat ik hier expert in ben, maar misschien 
kan ik u in een half uurtje een stukje op weg helpen. Daarvoor 
gebruik ik het programma Word, wat op de meeste computers staat. 
Op zondag 26 mei, direct na de koffie, dus ca 11.30 uur, op de 
pastorie. Kost niets – baat misschien; wees welkom. 

Agnes Blokker 
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 Nesser Dames Vereniging houdt op maandag 27 mei de 
 

Jaarvergadering 
	  

En dan is het alweer mei en.. 
Is het seizoen 2012-2013 bijna weer voorbij. 
Waren alle avonden weer geslaagd? 
Is er nog iets wat u niet heeft gevraagd? 
Wilt u het bestuur nog iets laten weten, 
Of zijn we iets heel belangrijks vergeten? 
Voelt u zich dan ook vooral niet geremd, 
Want deze avond is hiervoor bestemd. 
 

 
Hemelvaartsdag 9 mei a.s. polder-Ajax-fietstocht 
 
De supportersvereniging Nes a/d Amstel organiseert op donderdag 
9 mei a.s. (Hemelvaartsdag) de jaarlijkse Polderfietstocht. 
Dit is al jaren een traditie en er is opnieuw een prachtige route 
uitgezet. Speciaal in de route zijn historische ‘Ajax plekken’ 
opgenomen.  
Tussen 9.30 uur en 12.30 uur kunnen deelnemers starten vanuit het 
Dorpshuis ‘de Nesse’, pastoor van Zantenlaan, Nes a/d Amstel. Ook 
de parochianen van de Nesser Urbanus gemeenschap nodigen wij 
graag uit om na de hemelvaart kerkdienst aan de fietstocht deel te 
nemen. 
Er kan gekozen worden uit twee afstanden. De langste route is ruim 
50 kilometer. De korte route zit er na ongeveer 30 kilometer op.  
De inschrijfkosten bedragen € 5, - euro per persoon met kortingen 
voor kinderen.  
Het volbrengen van de tocht wordt beloond met een fraaie 
herinnering. 
Nadere informatie 06-53350862. 
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E. Timmermans         tel.:          0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
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. 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fgwesselingh@kpnmail.nl 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
of via de website www.vriendenurbanuskerknes.nl 
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CONCERT op zondag 26 mei 2013 
St. Urbanuskerk Nes a/d Amstel 
door het Salonorkest Charmaine 

 

 
 
Salonorkest Charmaine is vlak na de oorlog opgericht en bestaat uit 
circa 10 uitstekende muzikanten onder leiding van een professionele 
dirigent. Het orkest speelt romantische, licht-klassieke muziek, 
aangevuld met operette en 20er jaren dansmuziek waaronder veel 
tophits uit vervlogen tijden. Charmaine is een veelgevraagd orkest en 
speelt op nagenoeg alle lokaties. 
De bezetting van het orkest is: 
1e viool/violen, 2e viool/violen, cello, contrabas, piano, slagwerk, 
accordeon, fluit, klarinet, fagot. 
 
Op het programma staat licht-klassieke muziek van: 
Strauss, Stolz, Kreisler, Gounod, Knümann, Lincke 
 
Aanvang:  14.15 uur (duur + één uur) 
Toegang:  € 10,-- p.p. (kinderen gratis) 
Inlichtingen:  tel. 020 6400149 of 06 10387188 
Organisatie:  Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel 
Website:  www.vriendenurbanuskerknes.nl 
e-mail:  info@vriendenurbanuskerknes.nl 


