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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 
Kapelaan 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 
 
Q. Lagerberg algemeen lid 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl  
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Beste medeparochianen, 
 
Kijk om u heen en zie! Het is een ietwat vreemde opening van 
dit voorwoord en ik hoor u al bijna denken: waar gaat dit 
over…? Maar doet u het eens. En dan wel zoals gesteld: Kijk 
om u heen, observeer, ervaar en beleef en vervolgens: Zie! 
Tot welke conclusies komt u?  
Kijk om u heen: Ons dagelijks leven is continue onderhevig 
aan veranderingen op allerlei gebieden en met een snelheid 
die nauwelijks te bevatten is. Denk b.v. eens aan uw 
vervoersmiddel: nog niet zo heel lang geleden reed u met een 
rokende uitlaat, veel lawaai en 1 op 7 over de keien van de 
Amsteldijk, nu gaat dat minstens 4x zuiniger, muisstil en vooral 
groen over strak asfalt! En uw fiets? Vroeger op de toppen van 
de pedalen, zwoegend en zwetend tegen de wind in, dat gaat 
nu via uw tenen vederlicht en elektrisch richting de 40km/uur. 
Deed u uw boodschappen door weer en wind bij de super om 
de hoek, tegenwoordig wordt het aan huis gebracht nadat uw 
eigen koelkast daartoe opdracht heeft gegeven via de 
computerlijn. En over die computer gesproken: vroeger moest 
u eerst minutenlang wachten op verbinding, hoorbaar aan de 
toontjes (iiiuuueeeeeeeh) over de telefoonlijn om vervolgens 
vol engelengeduld met 
een slakkengang het 
internet op te gaan, nu 
scheert u met 
lichtsnelheid via de 
glasvezel richting onze 
website. En die computer? Van bakbeest en sta-in-de-weg 
naar mobiel, ultraplat en vederlicht. En zo kunnen we nog 
urenlang doorgaan met voorbeelden opsommen. We zijn met 
z’n allen in een steeds sneller stromende rivier van 
verandering terecht gekomen, waarbij we onze uiterste best 
moeten doen om bij te blijven. Het zijn de omstandigheden 
waarin we nu leven.  
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Dat wil overigens niet zeggen dat elke ontwikkeling en 
vooruitgang een verbetering is. Een (mobiele) telefoon is al na 
gemiddeld 2 jaar stuk; een auto gaat nog maar zelden 10 jaar 
mee en heeft dan afgedaan; die computer moet na een 
beperkt aantal jaren vervangen worden wilt u nog iets meer 
kunnen doen dan alleen een briefje schrijven; en halverwege 
de fietstocht blijkt de inmiddels verouderde batterij leeg te zijn, 
maar uw fiets weegt nu wel 2x zo zwaar met als resultaat: nog 
moeizamer en harder trappen… 
 
Voorgaande zijn allemaal voorbeelden van materiele zaken. 
Helaas moeten we constateren dat ook op het menselijke vlak 
hetzelfde is waar te nemen. De wereld om ons heen begeeft 
zich gesjeesd van werk naar sportclub naar allerlei andere 
verplichtingen die we onszelf opleggen, of die we krijgen 
opgelegd. We hebben steeds haast en leven in eenzelfde 
soort zichzelf versnellende levensrivier zoals hiervoor 
beschreven. Oog voor elkaar is er daarbij nauwelijks of niet. 
Zie…! Is dit wat het leven inhoud geeft en waar we gelukkig 
van worden? Die vraag kunt en moet u zelf maar 
beantwoorden.  
 

Kijk ik naar onze geloofsgemeenschap, zie ik 
gelukkig heel iets anders. Daar staan we klaar 
voor elkaar en helpen we elkaar wanneer dit 
nodig is, zónder uitzonderingen te maken 
tussen de mensen. Lachen en huilen we 
samen in tijden van vreugde en verdriet. 
Samenkomen om te ervaren en te vieren, 

geloven en leven, naar het voorbeeld van Jezus die ook om 
zich heen keek en zag dat het anders moest!  
 
Kijk om u heen en zie! En wat blijkt: Deel zijn van onze 
gemeenschap is zo uiterst waardevol, daar kan geen enkele 
verandering, ontwikkeling of vooruitgang tegenop! Dat is toch 
om intens blij en gelukkig van te worden!!! 
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Op het secretariaat is sinds kort ook het nodige veranderd 
waarbij de digitale mogelijkheden sterk zijn uitgebreid; voor uw 
gemak en  om u sneller van dienst te kunnen zijn. Wilt u uw 
misintenties, adreswijziging, een doop, communie, trouwen of 
andere zaken op- of doorgeven, of heeft u een vraag: vult u 
dan het contactformulier in, te vinden op onze website 
www.urbanusparochienes.nl onder het kopje ‘Contact-
parochie’ of in de verschillende teksten waar u 
‘Contactformulier’ tegenkomt. Gegarandeerd dat we zo snel 
mogelijk bij u terugkomen met een reactie! Wat niet is 
veranderd, mocht de computer geen optie zijn: u kunt nog altijd 
contact opnemen met het secretariaat op de donderdag van 
10-12uur via het telefoonnummer 0297-582 232 of middels 
een bezoek voor dezelfde diensten. 
 

Dan de agenda (voor de laatste 
wijzigingen kunt u overigens altijd onze 
website-kalender raadplegen):  
Op 31 oktober is de informatieavond over 
het Heilig Vormsel, van 19.30-21.30 in het 
parochiehuis van de Kwakel. Op 02 
november is het Allerzielen en herdenken 
we in een eucharistieviering onze 
medeparochianen die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. Op 27 november de 
Kinderclub! van 15.30-16.45uur. Oh ja:  

op 26 oktober als eerste nog een prachtig pianoconcert, 
aanvang om 14.15uur. Onveranderd aangenaam en 
oorstrelend, evenals het gezellige samenzijn na afloop onder 
het genot van een goed glas wijn… 
 
Graag tot de Urbanesklanken van december. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochiebestuur. 
	  

!!

!

!

Allerzielen 2014

!
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WOORD	  VAN	  PAUS	  FRANCISCUS	  
	  
“Opdat	  zij	   allen	  één	  mogen	  zijn	  zoals	  Gij,	  Vader,	   in	  Mij	  en	   Ik	   in	  U:	  dat	  
ook	  zij	  in	  Ons	  mogen	  zijn	  opdat	  de	  wereld	  gelove,	  dat	  Gij	  Mij	  gezonden	  
hebt”	   (Joh	   17,21).	   De	   Kerk	   heeft	   vanaf	   het	   begin	   getracht	   deze	  
hartenwens,	  die	  de	  Heer	  na	  aan	  het	  hart	   ligt,	   te	  verwezenlijken.	   In	  de	  
Handelingen	  van	  de	  Apostelen	   lezen	  wij	  dat	  de	  eerste	  christenen	  zich	  
onderscheidden	  doordat	  zij	  “één	  van	  hart	  en	  één	  van	  ziel”	  waren	  (Hand	  
4,32);	   en	   Sint	   Paulus	   spoorde	   zijn	   gemeenschappen	   aan	   om	   niet	   te	  
vergeten	  dat	  zij	  “één	  enkel	  lichaam”	  zijn	  (1Kor	  12,13).	  De	  ervaring	  leert	  
ons	   echter	   dat	   er	   vele	   zonden	   zijn	   tegen	   de	   eenheid.	   Laten	   wij	   niet	  
alleen	   maar	   aan	   de	   schisma’s	   denken,	   maar	   vooral	   aan	   de	   vaak	  
voorkomende	   gebreken	   in	   onze	   gemeenschappen,	   aan	   de	  
“parochiezonden”,	   de	   zonden	   namelijk	   binnen	   de	  
parochiegemeenschap.	  Onze	  parochies,	  die	  geroepen	  zijn	  om	  plaatsen	  
van	  gemeenschap	  en	  samen-‐delen	  te	  zijn,	  worden	  soms	  getekend	  door	  
afgunst,	  jaloezie	  en	  antipathieën.	  
	  
En	   het	   roddelen	   ligt	   overal	   op	   de	   loer.	   Hoeveel	   geroddel	   in	   onze	  
parochies!	  Is	  dat	  goed	  of	  niet	  goed?	  Is	  dat	  goed?	  En	  als	  iemand	  gekozen	  
wordt	  tot	  voorzitter	  van	  die	  of	  die	  vereniging,	  dan	  wordt	  er	  over	  hem	  
geroddeld.	   En	   als	   een	   ander	   voorzitster	  wordt	   van	   de	   catechese,	   ook	  
over	   haar	   geroddel!	   Maar	   dit	   is	   geen	   Kerk,	   toch?	   Dat	  moet	  men	   niet	  
doen!	  Dat	  moeten	  wij	  zo	  niet	  doen!	  Niet	  doen!	  Ik	  bedoel	  niet	  dat	  jullie	  
je	  tong	  moeten	  afsnijden,	  nee	  hoor,	  zo	  ver	  hoeft	  het	  nou	  ook	  weer	  niet	  
te	   komen…	  Maar	   vraagt	   aan	   de	  Heer	   de	   genade	   om	   dat	   niet	  meer	   te	  
doen!	  
	  
Dit	   alles	   gebeurt	   wanneer	   wij	   onszelf	   op	   de	   eerste	   plaats	   zetten;	  
wanneer	  wij	  onszelf	   in	  het	  midden	  zetten,	  onze	  persoonlijke	  ambities	  
en	   onze	   zienswijze	   op	   de	   dingen	   de	   boventoon	   laten	   voeren,	   en	  
wanneer	   wij	   oordelen	   over	   de	   anderen;	   wanneer	   wij	   kijken	   naar	   de	  
gebreken	  van	  onze	  	  broeders	  en	  zusters	  in	  plaats	  van	  naar	  hun	  gaven;	  
wanneer	  wij	  meer	  belang	  hechten	  aan	  wat	  ons	  scheidt	  dan	  aan	  wat	  ons	  
bindt…	  
	  
Eens	   hoorde	   ik	   een	   bijzonder	   en	  mooi	   getuigenis.	   Het	   ging	   over	   een	  
oudere	  vrouw	  die	  heel	  haar	  leven	  in	  de	  parochie	  had	  gewerkt.	  Iemand	  
die	   haar	   goed	   kende	   vertelde:	   “Deze	   vrouw	  heeft	   nooit	   geroddeld,	   zij	  
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heeft	   nooit	   kwaadgesproken,	   ze	   had	   altijd	   een	   glimlach”.	   Zo’n	   vrouw	  
kan	   morgen	   heilig	   verklaard	   worden!	   Dit	   is	   mooi,	   het	   is	   een	   mooi	  
voorbeeld!	  
	  
Wat	  dit	  alles	  betreft	  moeten	  wij	  serieus	  een	  gewetensonderzoek	  doen.	  
In	  een	  christelijke	  gemeenschap	  is	  	  verdeeldheid	  een	  van	  de	  ernstigste	  
zonden,	  want	  deze	  zonde	  maakt	  de	  Kerk	  niet	  tot	  teken	  van	  Gods	  werk	  
maar	   tot	   teken	   van	   het	   werk	   van	   de	   duivel;	   en	   deze	   laatste	   is	   per	  
definitie	  degene	  die	  verdeelt,	  degene	  die	  de	  relaties	  kapotmaakt,	  die	  de	  
vooroordelen	   aan	   ons	   opdringt…	   	   Verdeeldheid	   in	   een	   christelijke	  
gemeenschap,	   een	   school,	   een	   parochie,	   een	   vereniging	   of	   waar	   dan	  
ook,	   is	   een	  heel	   ernstige	   zonde	  omdat	  het	  werk	  van	  de	  duivel	   is.	  God	  
daarentegen	   wil	   dat	   wij	   groeien	   in	   het	   vermogen	   om	   elkaar	   te	  
aanvaarden,	   elkaar	   te	   vergeven	   en	   lief	   te	   hebben,	   om	   steeds	  meer	   te	  
lijken	  op	  Hem	  die	  gemeenschap	  en	  liefde	  is.	  Hierin	  zit	  de	  heiligheid	  van	  
de	   Kerk:	   dat	   men	   zich	   herkent	   als	   beeld	   van	   God,	   vervuld	   van	   zijn	  
barmhartigheid	  en	  zijn	  genade.	  
	  
Dierbare	   vrienden,	   laat	   deze	   woorden	   van	   Jezus	   in	   ons	   hart	  
weerklinken:	   “Zalig	   die	   vrede	   brengen,	   want	   zij	   zullen	   kinderen	   van	  
God	  genoemd	  worden”	  (Mt	  5,9).	  Laten	  wij	  eerlijk	  om	  vergeving	  vragen	  
voor	   alle	   keren	   dat	   wij	   verdeeldheid	   en	   onbegrip	   in	   onze	  
gemeenschappen	   hebben	   veroorzaakt,	   wetend	   dat	   men	   geen	  
gemeenschap	   bereikt	   zonder	   bekering.	   En	   wat	   is	   de	   bekering?	   Heer,	  
geef	  mij	  de	  genade	  niet	  te	  roddelen,	  niet	  te	  bekritiseren,	  geen	  kwaad	  te	  
spreken,	  maar	  allen	   lief	   te	  hebben.	  Dat	   is	  een	  genade	  dat	  de	  Heer	  aan	  
ons	   geeft.	   Dat	   is	   de	   bekering	   van	   het	   hart,	   niet	   waar?	   En	   laten	   wij	  
vragen	   dat	   het	   net	   van	   onze	   dagelijkse	   relaties	   een	   steeds	  mooier	   en	  
vreugdevoller	  weerspiegeling	  kan	  worden	  van	  de	   relatie	   tussen	   Jezus	  
en	  de	  Vader.	  Dank	  jullie	  wel.	  
	  
(uit	   de	   Algemene	   audiëntie	   van	   paus	   Franciscus	   op	   woensdag	   27	  
augustus	  2014;	  vertaling	  door	  pastoor	  Samuel,	  maar	  wel	  gecorrigeerd	  
door	  een	  parochiaan)	  
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Misintenties, zaterdag 1 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 2 november, 09.30 uur 
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk-ten Brink 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Uit dankbaarheid 
Joanna van Oostveen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Piet van Rijn 
Cees Stolwijk 
Maria Brozius-van den Berg 
Kors van Rijn 
Annie Schrama-Kooijman 
Cornelis Wesselingh – jaarmis 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Martin Groen 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Adrianus Huyskes 
Peter van Lunteren 
Gerard Baas 
Jan en Jaan van Schaik-van der Veen – jaarmis 
Gerardus Overwater 
Voor allen begraven op ons kerkhof 
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Misintenties, zaterdag 8 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 9 november, 09.30 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Uit dankbaarheid 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. Familie 
Pieter Schrama 
Jo Timmermans 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Meijerink-Blom en overleden zoon Dolf 
Overleden ouders Jacobs-van Ham en overleden dochter Suze 
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Activiteitenoverzicht november 2014 
 
datum: tijd: wat: voorganger: 

Za. 1 nov. 19:00 u Dop viering Allerheiligen Casper Stevens 

Zo. 2 nov. 09:30 u Euch. Viering Allerzielen 

Za. 8 nov. 19:00 u DOP viering Marino den Haan 

Zo. 9 nov. 09:30 u Euch. Viering 

Za. 15 nov. 19:00 u DOP viering Maurice Fontijn 

Zo. 16 nov. 09:30 u Euch. Viering 

Za. 22 nov. 19:00 u DOP viering Casper Stevens 

Zo. 23 nov. 09:30 u Euch. Viering Christus Koning 

Wo.26 nov. 09.00 u Kerkwerk 

 Do. 27 nov. 15.30 u Kinderclub  

Za. 29 nov. 19:00 u DOP viering Paul Goossens 

Zo. 30 nov. 09:30 u Euch. Viering 
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zang:  organist: lector: misdienaar: 

samenzang Peter Overdijk 

 St. Cecilia Niek Baas M.Timmermans Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan 

Gastkoor Voces Volantes Krönungsmesse Cilia Krak Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan 

St. Cecilia Niek Baas M.Timmermans Anne, Maayke 

samenzang Peter Overdijk 

 samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke 

       

samenzang Peter Overdijk 

 St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak Ab en Cock 
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Misintenties, zaterdag 15 november, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
Herman Fontijn 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 16 november, 09.30 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cees Overwater 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Dave de Laat 
Maria Brozius-van den Berg 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Klaas Zwartendijk 
Peter van Lunteren 
Overleden familie Baas-van Leeuwen 
Gerardina  Baar-Mulder - jaarmis 
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Misintenties, zaterdag 22 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 23 november, 09.30 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Uit dankbaarheid 
Edwin Houtkamp 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. Familie 
Hein Röling en overleden familie 
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Misintenties, zaterdag 29 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 30 november, 09.30 uur 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Jan Markwat  
Jo Markwat-van Tol – jaarmis 
Joanna van Oostveen 
Peet van Tol – jaarmis 
Matthieu van Tol 
Jo Venes-van Tol 
Martin Groen 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
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Overzicht activiteiten in het cluster 

Datum De Kwakel 

St. Jans Geboorte 

Uithoorn 

Emmaüsparochie 

Zaterdag 1 november 

Allerheiligen  wit 
- - - - -  19.00u  Euch. 

Zondag 2 november 

Allerzielen  paars 

9.30u  Euch. 

 

11.00u  Euch. 

Zaterdag 8 november - - - - -  DOP-viering 

Zondag 9 november 

Sint Jan van Lateranen 

wit 

9.30u  Euch. 11.00u  Euch. 

 Zaterdag 15 november - - - - - DOP-viering 

 Zondag 16 november 

33e zondag door het jaar  

groen 

9.30u WoCo.  

Elly van Rooden 

Gezinsviering - St Nicolaas 

11.00u  Euch. 

Zaterdag 22 november - - - - -  DOP-viering 

Zondag 23 november        

Christus Koning  wit 

9.30u  Euch. 11.00u  Euch. 



 16 

Collectes november    
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 1 en 2 november.    
9 november ’’Willibrordzondag’’ 15% van de collecteopbrengst is 
bestemd voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene.   
15 en 16 november, 15% van de collecteopbrengst komt ten goede 
aan de Bisschoppelijke Jongerencollecte.  
  

Opbrengst collectes 
 

27 + 28 september   220,15 
04 + 05 oktober   320,50 
11 + 12 oktober   241,10 
18 + 19 oktober   275,80 

 

Rossini concert in de Dominicuskerk in Amsterdam 
 

Op 30 november wordt door het koor ’’Groot Amsterdam’’ om 15.15 
uur een lichtvoetig najaarsconcert uitgevoerd met een selectie van 
Rossini’s werken. Te horen zijn onder andere delen uit de Petite 
Messe Solennelle, Stabat Mater, Carnavale di Venezia en La Donna 
del Lago.  
De toegangsprijs is  €. 19,50  Voorverkoop via www.grootnoord.nl  
en op de dag van het concert bij de ingang van de kerk.   
De Dominicuskerk is gevestigd op Spuistraat 12,  1012 TS,  
Amsterdam 
 

 
Eucharistie op zondag 9 november. 
 

Op zondag 9 november zal het koor Voces Volantes uit Amstelveen 
o.l.v. dirigente Ann Poulter de Krönungsmesse van Wolfgang 
Amadeus Mozart ten gehore brengen.  Solisten zijn sopraan: 
Gemma Schrama, alt: Annemiek Kok,  tenor: Frans Heukeroth, en  
bas Rob Sonder.  
De overige gezangen zijn:  
Intro:              Tebje Pajom - N.Bortniansky 
Tussenzang: O Jesu Christe - J.van Berghem 
Collecte:        Ave Maria - C.Franck (solo: Frans Heukeroth, tenor) 
Communie:   Cantique de Jean Racine - G.Fauré 
Slotlied:         Rejoice in the Lord alway - G.Rathbone 
 
Het koor zal worden begeleid door organist Peter Streasser. 
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†   Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze 
dierbare medebroeder, onze lieve broer, zwager, oom en 
vriend 

-   Cees Bartels   - 
 

Cornelis Marinus Josephus  
 

Karmeliet 
 

De Kwakel, 25 juni 1943                   Amsterdam, 28 september 2014  
De Eucharistische uitvaartviering voor pater Bartels is gehouden op 
vrijdag 3 oktober in de Titus Brandsmakerk te Amstelveen. 
Na de uitvaartdienst is zijn lichaam bij zijn ouders te rusten gelegd 
op het parochiekerkhof Sint Jans Geboorte in De Kwakel.  
Wij hebben pater Bartels in Nes aan de Amstel leren kennen als een 
begenadigd, godsvruchtig verkondiger van het Heilig Evangelie. 
Moge hij nu thuis zijn in de eeuwige liefde van God zijn Schepper. 
 
 
 
	  

Nesser	  Dames,	  maandag	  24	  november	  2014:	  Sinterklaasfeest	  
	  

Al	  vindt	  hij	  de	  cadeautjes	  soms	  wat	  pover,	  
Sint	  slaat	  de	  Nes	  ook	  dit	  jaar	  niet	  over!	  
Daarom	  bedacht	  Piet	  hiervoor	  een	  idee	  
Iedereen	  neemt	  zelf	  iets	  mee!	  
Dus	  kijk	  in	  de	  kast	  of	  U	  iets	  kunt	  missen,	  	  
En	  dan	  het	  liefst	  geen	  levende	  vissen!	  
Alles	  mag,	  2e	  	  hands	  of	  iets	  gekocht,	  
Of	  wat	  zelfgemaakt	  alcoholisch	  vocht.	  
Met	  een	  mooi	  papiertje	  eromheen,	  komt	  het	  helemaal	  goed.	  
Want	  zo	  is	  het,	  hoe	  het	  dit	  jaar	  moet!	  
Gebruik	  uw	  gezonde	  decemberverstand	  
en	  houd	  de	  kosten	  zelf	  in	  de	  hand,	  
en	  mocht	  u	  het	  toch	  niet	  helemaal	  snappen!	  
Schroom	  niet	  om	  op	  het	  bestuur	  af	  te	  stappen..	  
	  
Aanvang:	  20.00	  uur,	  kosten:	  5,00,	  alleen	  voor	  leden.	  	  
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Ben je tussen de 6 en 13 jaar? 
Kom dan gezellig naar de Kinderclub...... 
Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn 
van harte welkom! 
 
Wanneer: donderdag 27 november van: 15.30 tot 16.45 uur 
Waar:     in de pastorie van de Sint Urbanuskerk 
Thema:    het mooie verhaal over: Sint Nicolaas, 

na lezing gaan we nà:  
-  Wie is Sint Nicolaas? 
-  Wat is een 'Sint'?  
-  Wat heeft Sint Nicolaas gedaan om heilig te 
worden? 
  
Deze middag staat helemaal in het teken van 
Sint Nicolaas: 
er worden liedjes gezongen en tot slot wordt er 
een mooie kleurplaat gemaakt. 
 

Tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly. 
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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 
Voorzitter: F.Verbraak tel.: 0297-582882 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fwesselingh@kpnmail.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-7471212 
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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   Rouwgroep 
Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te 
maken met de dood van iemand die je lief is. En wie met zo’n groot 
verlies geconfronteerd wordt staat voor de taak daarmee verder te 
leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het land van het verlies, 
een land waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten 
ontbreken. 
 
Van januari tot en met mei 2015 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om 
een partner, ouder of kind. 
Centraal zal het uitwisselen van ervaringen staan. Of u gelovig bent 
of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Het gaat om de 
steun, die mensen in dezelfde omstandigheden elkaar kunnen geven. 
Interesse?  
Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag op: 

dinsdag 9 december 2014 om 14.00 uur in De Burght,  
Potgieterplein 1 te Uithoorn.  

 
De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, 
catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, de Kwakel 
en Nes aan de Amstel en dominee Harold Oechies van de 
Protestantse Gemeente van Uithoorn.  
 
Harold Oechies       0297 - 26 74 11        haroldoechies@kpnplanet.nl 
 
Elly van Rooden     0252 - 51 75 92           pmmvanrooden@hetnet.nl 


