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Beste medeparochianen, 
 
       ijkt u nog regelmatig televisie? En zo ja, waar kijkt u dan het 
liefste naar? Of kan er beter gevraagd worden: dat waar u het 
liefste naar kijkt, wordt dat nog 
vertoond? Zomaar wat vragen die 
opborrelen als de lijst met tv-programma’s 
van een willekeurige avond wordt getoond. 
Het staat bol van talentenshows, 
variërend van zang tot dans tot bedreven 
zijn in wat dan ook, reclame, (politieke) 
praatprogramma’s en commentaren, of 
gewoon eenvoudig vermaak. Zonder 
inhoudelijk op al die programma’s in te gaan of er een 
waardeoordeel aan te willen geven: ze dienen wel een eigen 
doel. Informatief of kwalitatief entertainment afleveren voor u als 
de kijker? Voor de programma-makers en eigenaren van zo’n tv-
station is het belangrijker dat er zoveel mogelijk geld wordt 
verdiend. Blijkt dat veel mensen kijken, zie je niet lang daarna 
allerlei varianten spontaan naast het origineel verschijnen. 
Kassa! Totdat het publiek er genoeg van heeft en er weer een 
nieuw succes moet worden gevonden. En middels reclame en 
praatprogramma’s probeert men u toch vooral te overtuigen en of 
te doen bewegen in een door hen bepaalde en gewenste 
richting: hun product is het beste, u mag, nee móet eraan 
geloven. Maar hoe zit het nu met wat geleverd wordt? Is het wat 
u verwacht en verlangt? Krijgt u de 
beste kwaliteit zoals verwacht, waar u 
naar streeft en waar u voor betaalt? Dat 
zou nl. wel de insteek en bepalend 
moeten zijn, niet het eigenbelang of de 
verborgen agenda van de ‘hoge heren’. 
Dienstbaar zijn aan het hogere doel 
welke we zoeken, naar verlangen en 
verwachten, dat moet het motto zijn. Die kwaliteit kan echt wel 
worden geboden, men moet het echter ook willen geven.  



	  
4 

 
Bovenstaande deed me terugdenken aan toen we onlangs een 
rondleiding gaven in de kerk aan een groep streng 
gereformeerden, waarbij ook de toren werd beklommen. Op die 
bijzondere plek bovenop onze 
dierbare St.Urbanuskerk, zo 
tussen hemel en aarde, ontspon 
zich een gesprek welke ging over 
hoe wij ons en    zij hun Christen 
zijn beleven en praktiseren. De 
aantallen in verschillen waren 
groot te noemen, maar één gemene 
deler viel steeds op: de toewijding 
aan en het besef dat het geloof met 
al haar mooie facetten een zeer belangrijke plaats inneemt 
binnen onze gemeenschappen en in ons dagelijkse bestaan en 
daarmee kwaliteit geeft aan ons leven! Ons geloof welke richting, 
kwaliteit en normbesef meegeeft, elke dag opnieuw, bewust en 
onbewust. Enorm belangrijk, het is waar het uiteindelijk om draait 
en waar we sámen aan moeten werken! Kwaliteit via Geloof en 
Dienstbaarheid boven dagelijkse snelheid en eigen doelen of 
eigenbelang.  Vergelijkt u dat maar eens met hetgeen hierboven 
staat beschreven... Kunnen we daar a.u.b. iets meer van 
voorgeschoteld krijgen?! 
 
Over kwaliteit gesproken: de komende maand kunt u vanuit de 
parochie weer het nodige verwachten. Dat begint al snel: op 
zondag 02 oktober om 09.30uur zal het koor 
Elckerlyc de dienst met prachtige zang 
begeleiden. Voor velen een bekend gezicht, 
aangezien zij in vroeger tijden regelmatig zongen in 
onze kerk. Leuk om weer te horen en mee te zingen. 
Het was overigens hun cadeau voor het 125-jarig 
bestaan van onze St.Urbanus. Nogmaals dank hiervoor!  
Dan op zaterdag 08 oktober wordt een oude traditie in ere 
hersteld. Er zal dan ’s avonds om 19.00uur een oogstdankdag-
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viering worden gehouden, voorbereid door 
het eigen WoCo-team. Het heeft alle 
ingrediënten in zich om een mooi en 
inspirerend samenzijn te worden. Fijn als u 
ook in de gelegenheid bent om hierbij 
aanwezig te zijn. Uiteraard van harte 
aanbevolen! Na de viering gaan we zeker 
nog niet sluiten: De wereldwinkel zal dan 
aanwezig zijn waar u kwalitatief 
hoogstaande, eerlijke en vooral ook lekkere 
producten kunt aanschaffen. Handig mocht 
u de boodschap zijn vergeten. Daarnaast 
kunt u ook de gereedstaande manden 
aanvullen voor de voedselbank. Warme 

koffie en thee met iets lekkers staan dan al voor u klaar! Mooi 
moment om tegelijkertijd even gezellig met elkaar bij te praten. 
Vervolgens maximale aandacht voor de jongeren binnen onze 
parochie: op donderdag 27 oktober om 15.30uur starten we weer 
met een nieuw seizoen van de Kinderclub! Informatief, 
inspirerend en tegelijkertijd creatief bezig zijn met ons geloof, het 
damesteam staat weer fris aan de start 
om de kinderen wegwijs te maken. Het 
thema is dit keer ‘Allerzielen’. Mocht u 
kinderen kennen in uw buurt, neem ze 
gerust mee: allen zijn welkom! 
 
Goede kwaliteit bieden is niet eenvoudig of vanzelfsprekend, 
alleen samen komen we een heel eind!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van november. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 1 oktober, 19.00 uur 
Pater Kees Veltman 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 2 oktober, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Niek Baas 
Willy van der Veen 
Dorus Schrama 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Lien Bouwman-Leurs 
Piet van Rijn 
Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
Piet Schrama 
Martin Groen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Voor een goede oplossing 
Uit dankbaarheid 
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Misintenties, zaterdag 8 oktober, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 9 oktober, 09.30 uur 
Niek Baas 
Martien den Blanken 
Helena Harte-Korrel 
Theo Zeinstra 
Overleden ouders Joop en Corrie van Vliet-Post 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Maria Brozius-van den Berg 
Kors van Rijn 
Sjaak van Tol 
Joanna van Oostveen 
Ans Schouten-van Groeningen 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders De Jong-van Mastwijk 
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Misintenties, zaterdag 15 oktober, 19.00 uur 
Joop van Dam 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 16 oktober, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Niek Baas 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden ouders Frijling-van Rijn en overleden familie 
Greet van Tol - jaarmis 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
Wilhelmus Röling en overleden familie 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter 
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Misintenties, zaterdag 22 oktober, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 23 oktober, 09.30 uur 
Niek Baas 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Dave de Laat 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Edwin Houtkamp 
Joanna van Oostveen 
Helena Harte-Korrel 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Klaas Zwartendijk 
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Misintenties, zaterdag 29 oktober, 19.00 uur 
Pater Kees Veltman 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 30 oktober, 09.30 uur 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Overleden ouders Jeanne en Arie van Oostveen-Beukeboom 
Uit dankbaarheid voor de goede genezing 
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Collectes oktober 
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk en de collecte 
t.b.v. de Wereldmissiedag van de kinderen wordt gehouden in het  
weekend van 1 en 2 oktober 
De collecte in het kader van de Wereldmissiemaand zal in het weekend 
van 22 en 23 oktober plaatsvinden.  
 

Opbrengst collectes. 
 

weekend  27 + 28 augustus 265,55 
weekend   3  +  4 september 267,50 
weekend  10 + 11 september  256,50 
weekend  17 + 18 september 273,50 

 

Wereldmissiemaand 2016: Filipijnen 
 

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke 
Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de 
Filippijnen, met als thema ‘Getuigen van barmhartigheid’. 
Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele 
van de problemen in dit land.  
 

Land van tyfoons:   
 

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware 
tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het 
land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen 
vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. 
Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de 
vissersgezinnen aan de kust van Tacloban. 
 

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland 
 

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel 
mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar 
driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat 
geld. ’s Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name 
vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het 
buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met 
seksueel geweld. 
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Getuigen van barmhartigheid 
 

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten 
van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid 
zien in hun handelen.  Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. 
Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot 
de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban.  
En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het 
gezinscentrum ’’Tuluyan’’, waar dakloze gezinnen worden 
opgevangen en weer op weg geholpen. 
 

Laten ook wij ons steentje bijdragen en geef ruimhartig in de 
collecte op 22 en 23 oktober.   
 

Voor verdere informatie kijkt u op:  www.missio.nl 
 

	  
	  

Nu in premiere, gaat dat zien!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Glansrol voor de St.Urbanuskerk te  
Nes aan de Amstel. 
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Activiteiten in het cluster 
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Activiteitenoverzicht oktober 2016 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
za. 1 okt 19:00 u Woord- en GebedsViering Elly van Rooden 
zo. 2 okt 09:30 u Eucharistie Viering  
wo. 5 okt 19.30 u Start repetities Gelegenheidskoor  
za. 8 okt 19:00 u OOGSTDANKDAG Woord- en 

GebedsViering 
Maurice Fontijn 

  olv het zaterdagteam Elly/Marino/Paul/Maurice, 
tevens wereldwinkelverkopen en donaties 
voedselbank middels manden (welke meerdere 
weken zullen blijven staan)  

zo. 9 okt 09:30 u Eucharistie Viering 
 

 

za. 15 okt 19:00 u Woord- en GebedsViering Marino den Haan 
zo. 16 okt 09:30 u Eucharistie Viering  
za. 22 okt 19:00 u Woord- en GebedsViering Paul Goossens 
zo. 23 okt 09:30 u Eucharistie Viering  
do. 27 okt 15:30 u Kinderclub kinderen 6-13 jr. Broertjes, zusjes, 

vriendjes/vriendinnetjes en "nieuwe" kinderen zijn ook 
welkom! Thema: Allerheiligen 

za. 29 okt 19:00 u Woord- en GebedsViering Marino den Haan 
zo. 30 okt 09:30 u Eucharistie Viering  
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zang:  begeleiding: lector: misdienaar: koster: 
Samenzang Peter Overdijk   John 
Elckerlyc Elckerlyc Paul Goossens Anne, Maayke Huub 
     
Samenzang 
 

Peter Overdijk   John 

   
 
 
 

  

St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock Huub 

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 
St. Cecilia Peter Overdijk Casper Stevens Casper Stevens Huub 
Samenzang Ria van Wijk   John 
St. Cecilia Ria van Wijk Cilia Krak Ab en Cock Huub 
   

 
 

  

Samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  John 
St. Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Jeroen Huub 
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Mag	  het	  een	  beetje	  anders?	  
	  
Wellicht	  heeft	  u	  het	  al	  in	  de	  krant	  gelezen:	  Er	  is	  een	  nieuwe	  tekst	  
van	  het	  onze	  zo	  vertrouwde	  Onze	  Vader.	  Waarom	  vraagt	  u	  zich	  
wellicht	  af?	  
	  
Sinds	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  millennium	  leefde	  de	  wens	  in	  de	  
wereldkerk	  om	  tot	  een	  nieuwe	  vertaling	  van	  de	  liturgische	  boeken	  
te	  komen.	  Taal	  is	  immers	  steeds	  aan	  veranderingen	  onderhevig.	  En	  
door	  allerlei	  studies	  ontstaan	  ook	  nieuwe	  inzichten	  en	  beide	  zijn	  
meegenomen	  in	  de	  nieuwste	  vertalingen	  van	  de	  Heilige	  Schift.	  
Gevolg	  is	  dat	  de	  teksten	  in	  de	  liturgische	  boeken	  niet	  meer	  daarbij	  
aansluiten.	  	  
	  
Als	  we	  spreken	  over	  liturgische	  boeken,	  dan	  hebben	  we	  het	  over	  de	  
boeken	  die	  we	  gebruiken	  in	  de	  liturgie:	  het	  altaarmissaal,	  dat	  is	  het	  
boek	  waarin	  alle	  gebeden/tafelgebeden	  staan.	  Als	  tweede	  de	  
lectionaria,	  de	  boeken	  waaruit	  wij	  de	  Bijbelverhalen	  voorlezen	  en	  
tenslotte	  het	  Evangeliarium,	  het	  boek	  waarin	  de	  Evangelieteksten	  
voor	  de	  zondagen	  staan.	  	  
	  
Over	  de	  hele	  wereld	  zijn	  werkgroepen	  bezig	  om	  de	  liturgische	  
teksten	  opnieuw	  te	  vertalen	  en	  dat	  is	  een	  tijdrovende	  klus.	  Ook	  
voor	  het	  Nederlandstalige	  werkgebied	  is	  zo’n	  werkgroep	  bezig	  en	  
deze	  begint	  resultaten	  af	  te	  leveren.	  Deze	  resultaten	  worden	  dan	  
eerst	  nog	  besproken	  en	  goedgekeurd	  in	  de	  bisschoppenconferentie.	  	  
	  
Dat	  het	  tijd	  werd	  voor	  nieuwe	  vertalingen	  moge	  duidelijk	  zijn.	  Onze	  
liturgische	  boeken	  stammen	  uit	  de	  tijd	  van	  na	  het	  Tweede	  Vactiaans	  
Concilie	  (1962-‐1965).	  Tel	  daar	  een	  jaar	  of	  15	  bij	  op	  voor	  de	  
vertaling	  en	  dan	  zijn	  onze	  litugische	  boeken	  verschenen	  eind	  jaren	  
70	  van	  de	  vorige	  eeuw.	  	  
	  
Inmiddels	  zijn	  de	  eerste	  proeven	  van	  een	  nieuwe	  vertaling	  van	  het	  
altaar	  missaal	  en	  de	  lectionaria	  beschikbaar.	  Deze	  zijn	  mei	  2015	  
uitgegeven	  in	  een	  ‘klein	  missaal’	  en	  het	  boek	  ‘Verbum	  Domini’	  



	  
17 

(woord	  van	  de	  Heer).	  De	  vertalingen	  zijn	  in	  meer	  hedendaags	  
Nederlands	  en	  meer	  getrouw	  aan	  de	  Latijnse	  grondtekst.	  	  
	  
En	  zo	  komt	  er	  dus	  ook	  een	  nieuwe	  vertaling	  van	  het	  ‘Onze	  Vader’.	  Ik	  
geef	  u	  hier	  de	  tekst:	  	  
	  

Onze	  Vader,	  die	  in	  de	  hemel	  zijt,	  
Uw	  naam	  worde	  geheiligd,	  
uw	  rijk	  kome,	  
uw	  wil	  geschiede	  
op	  aarde	  zoals	  in	  de	  hemel.	  
Geef	  ons	  heden	  ons	  dagelijks	  brood	  
en	  vergeef	  ons	  onze	  schulden,	  
zoals	  ook	  wij	  vergeven	  aan	  onze	  schuldenaren,	  
en	  breng	  ons	  niet	  in	  beproeving	  
maar	  verlos	  ons	  van	  het	  kwade.	  

	  	  
De	  nieuwe	  tekst	  is	  een	  samensmelting	  van	  de	  Belgische	  en	  
Nederlandse	  oude	  tekst	  zodat	  we	  nu	  in	  	  Nederland	  en	  het	  
Nederlandstalige	  deel	  van	  België	  	  	  	  dezelfde	  tekst	  gebruiken.	  
Tegelijk	  komt	  ze	  dichterbij	  de	  tekst	  zoals	  deze	  in	  de	  protestantse	  
traditie	  wordt	  gebeden.	  	  
	  
Waarschijnlijk	  zullen	  we	  het	  nieuwe	  Onze	  Vader	  vanaf	  de	  Advent	  
gaan	  bidden	  in	  onze	  parochies.	  Het	  zal	  wel	  even	  wennen	  zijn,	  maar	  
dat	  maakt	  ook	  dat	  we	  weer	  met	  andere	  ogen	  gaan	  kijken	  naar	  ons	  
zo	  vertrouwde	  gebed.	  Een	  klein	  beetje	  anders	  kan	  ons	  zo	  helpen	  om	  
ons	  opnieuw	  te	  bezinnen	  op	  wat	  we	  bidden	  en	  waarom.	  En	  dat	  is	  
een	  verrijking	  op	  zich!	  
	  
Jeroen	  Hoekstra,	  diaken.	  
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St. Cecilia koor ....... Laatste nieuwtjes 
 
De	  afgelopen	  maanden	  zijn	  na	  het	  plotselinge	  overlijden	  van	  Niek	  niet	  
makkelijk	  geweest,	  maar	  we	  waren	  het	  allemaal	  eens...we	  gaan	  door	  !	  We	  
hebben	  er	  samen	  hard	  aan	  getrokken	  om	  tijdens	  de	  vieringen	  voor	  u	  de	  
muziek	  toch	  zo	  veel	  mogelijk	  	  door	  te	  kunnen	  laten	  gaan.	  	  
	  
Er	  ging	  wel	  eens	  iets	  niet	  helemaal	  goed,	  maar	  u	  zag	  met	  door	  de	  vingers	  en	  
was	  gelukkig	  even	  goed	  blij	  met	  ons.	  	  
Dank	  u	  wel	  voor	  uw	  steun	  !	  
	  
Ons	  koorlid	  Angela	  kan	  helaas	  door	  ziekte	  voorlopig	  niet	  komen,	  maar	  Jopie	  
hopelijk	  wel	  snel	  weer.	  	  
Ondertussen	  zijn	  wij	  blij	  dat	  de	  repetities	  weer	  begonnen	  zijn	  ,	  nu	  o.l.v.	  ons	  
en	  u	  allen	  wel	  bekend,	  Leo	  van	  Rijt.	  
	  
Ons	  verzoek	  aan	  hem	  om	  ons	  meer	  stemtechniek	  te	  geven	  is	  niet	  aan	  
dovemansoren	  gezegd	  !	  	  De	  knoet	  gaat	  er	  over	  heen	  hoor	  !	  Maar	  gelukkig	  wel	  
met	  een	  geintje	  tussen	  door,	  want	  het	  moet	  tenslotte	  wel	  leuk	  blijven.	  	  
Hij	  laat	  ons	  dingen	  doen	  die	  nieuw	  voor	  ons	  zijn	  en	  om	  ons	  zo	  krachtiger,	  
zelfverzekerder	  	  en	  zuiverder	  van	  stem	  te	  maken.	  Wij	  oefenen	  dus	  nu	  op	  een	  
andere	  manier,	  maar	  vinden	  het	  fijn	  !	  	  
	  
(	  	  Bent	  u	  er	  benieuwd	  naar	  ?	  Kom	  kijken	  en	  luisteren	  !	  )	  
	  
Ook	  het	  repertoire	  is	  een	  aandachtspunt.	  Door	  het	  instellen	  van	  een	  
muziekcommissie	  (	  Eef	  en	  ondergetekende	  )	  wordt	  er	  samen	  met	  Leo	  
gekeken	  wat	  blijft	  ,	  wat	  eruit	  gaat	  en	  wat	  we	  nieuw	  willen.	  	  Met	  z'n	  drieën	  
zijn	  we	  ook	  naar	  een	  dirigentenochtend	  geweest,	  waar	  nieuw	  repertoire	  
geoefend	  is	  en	  we	  de	  mogelijkheid	  hadden	  om	  te	  zoeken	  naar	  nieuwe	  
liederen	  /	  missen	  voor	  ons	  koor.	  	  
	  
Wat	  vindt	  u	  van	  ons	  repertoire	  ?	  Laat	  het	  ons	  weten	  !	  
	  
Namens	  het	  St.Cecilia	  koor,	  
Margaret.	  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
	  

	  
	  

Open Monumentendag 11 september jl. 
Thema ‘Iconen en symbolen’ 

	  
Open Monumentendag was een 
succes voor de Urbanuskerk. We 
kregen bezoek van zo’n 150 
personen, bestaande uit toevallig 
passerende fietsers (een duidelijk 
bord stond bij het hek) en mensen 
die vanwege deze dag naar de kerk 
waren gekomen. De interesse 
verschilde; men kwam speciaal 
voor het kerktoren klimmen óf voor 
het bijzondere monument. Dit jaar 
kwamen er opvallend veel mensen 
met interesse voor het monument, 
die veelal ook dezelfde dag de kerk 
in Bovenkerk en/of Ouderkerk 
bezochten. De door Peter 
gemaakte handout over ‘iconen en 
symbolen’ in de Urbanuskerk werd 
goed bestudeerd en op speciaal 
verzoek heeft Peter een mini-
concertje gegeven. Tijdens de 
gezellige borrel van de vrijwilligers, 

in de pastoriekeuken, na afloop van de geslaagde dag in de pastoriekeuken 
werd de opbrengst geteld; bijna 300 euro. Een mooi resultaat naast alle 
oprechte belangstelling van de bezoekers. Alle vrijwilligers die hebben 
geholpen; bedankt! 
	  
	  
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  
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Eerste bijeenkomst van de Kinderclub!	  
 	  

Ben je tussen de 6 en 13 jaar?	  
Kom dan naar de  Kinderclub......	  

Ook je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn	  
van harte welkom!	  

Wanneer: 	  
-   donderdag 27 oktober	  
van 15.30 uur tot16.30 uur	  

-  Wat we gaan doen: een verhaal lezen, er over na praten	  
en iets creatiefs	  

Tot dan, 	  
Groetjes van Alie, Marja, Angela en Elly.	  
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Zaterdag 8 oktober: 19.00 uur 
OOGSTDANKDAGVIERING  
IN ERE HERSTELD    

Het is alweer jaren geleden dat in onze 
parochie elk jaar oogstdankdag werd gevierd. 
Het parochieteam heeft besloten deze traditie 
weer in ere te herstellen, een initiatief dat door 
de groep lectoren in samenwerking met de M.O.V.-groep van onze 
parochie met enthousiasme is opgepakt.  

Van oudsher wordt in het najaar stilgestaan bij de vruchten die de aarde 
en arbeid hebben voortgebracht. Vroeger was het oogsten van veel 
produkten verbonden met de zomer en de herfst, zoals dat voor de 
fruitteelt nog steeds geldt. In de Betuwe is men sinds vorige week volop 
bezig met het oogsten  van appels en peren, met behulp van veel 
seizoenskrachten. In de tuinbouw en veeteelt is dat in mindere mate het 
geval.  En hoewel nog maar een klein percentage van de Nederlandse 
bevolking werkzaam is in de agrarische sector, is het toch goed om 
oogstdankdag op een zinvolle en eigentijdse wijze te vieren, als dag van 
bezinning op werken en zorgen in de breedste zin van het woord.  

Elk mens plant, zaait, draagt zorg om te oogsten. Wij spannen ons in, in 
de hoop vruchten te mogen plukken! Op allerlei manieren. Als wij 
kijken naar het resultaat, dan zal de een dankbaar zijn; in de sfeer van 
werk, beroep, gezin loopt alles prima. Terwijl de ander met problemen 
te kampen heeft of zich grote zorgen maakt om de toekomst. Veel 
ondernemingen moeten knokken om het hoofd boven water te houden. 
Gedwongen bedrijfsbeëindigingen zijn aan de orde van de dag. Dat 
heeft een enorme impact voor de betreffende gezinnen.  
Velen zijn werkloos geworden of vrezen voor hun baan. Ook voor 
jongeren is het niet altijd eenvoudig om aan de slag te komen.  

Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze dankbaarheid te delen 
maar óók onze vragen en zorgen. Zo kunnen wij elkaar door aandacht 
en gebed tot steun zijn. 
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In de opzet waarvoor nu  wordt gekozen, wordt een ieder uitgenodigd 
om iets van zijn of haar oogst mee te nemen. Voor degene die geen tuin 
of oogst hebben, is de wereldwinkel met een kraam aanwezig en zal u in 
de gelegenheid worden gesteld om produkten te kopen of te schenken 
aan de voedselbank.  Daarmee steunt u de producenten in de Derde 
Wereld én de cliënten van de voedselbank! Na de viering is er 
koffiedrinken met wat lekkers.  

De viering wordt gehouden op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur en in 
de viering zal het lectorenteam voorgaan. Wij nodigen u van harte uit 
om daarbij aanwezig te zijn.  

Gedicht 
Het leven is een gave, een geschenk uit Gods Hand. 
Het leven is ook een opgave om er iets van te maken! 
Dat doen wij in verbondenheid met elkaar. 
Want niemand leeft voor zichzelf alleen. 
Delen is een levensbeginsel.  

 
 

Daarom is oogstdankdag ook een dag van solidariteit.  
Zoals de apostel Paulus (2 Kor. 9, 6 en 10) schrijft: 
 

‘Wie karig zaait, zal karig oogsten; 
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, 
zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, 
zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst voortbrengt.’ 
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Help ons helpen 
 

Met een boodschap van ons wensenlijstje draagt u bij aan het 
voedselpakket voor een gezin in nood in Uithoorn.  
 

Voor de wekelijkse voedselpakketten hebben we voortdurend behoefte 
aan houdbare kruidenierswaren die een gemiddeld gezin gewoonlijk 
gebruikt. Met het oog op de houdbaarheid kunnen wij versproducten 
alleen na overleg verwerken. 
 

Houdbare voedingsmiddelen Reinigingsmiddelen  
 

blik corned beef afwasmiddel 
blik groenteconserven allesreiniger 
blik tonijn in olie douchegel 
braadboter shampoo 
chocopasta stuk zeep 
hagelslag tandpasta 
houdbare melk waspoeder 
kuipje halvarine tomatenpuree 
macaroni/rijst/pasta soep 
pak gemalen koffie slaolie 
pak suiker pot jam 
pak thee pindakaas 
pannenkoekmeel 
 

U kunt tot en met zondag 27 oktober boodschappen inleveren. 
Maak a.u.b. een keuze uit het lijstje. 
U kunt de boodschappen in de mand achter in de kerk deponeren. 
 

 
 
OKTOBER:	  WERELDMISSIEMAAND	  
	  
Missiezondag	  	  23	  oktober	  2016	  met	  als	  thema	  “getuigen	  van	  
Barmhartigheid”.	  	  Het	  thema	  waar	  Paus	  Franciscus	  zich	  zo	  voor	  inzet.	  Dit	  jaar	  
is	  het	  project	  voor	  de	  Filipijnen.	  
Wonen	  op	  het	  water	  dat	  klinkt	  leuk	  en	  spannend,	  maar	  voor	  de	  kinderen	  in	  
de	  sloppenwijken	  is	  dat	  helemaal	  niet	  leuk.	  
De	  huizen	  zijn	  gemaakt	  van	  allerlei	  afval,	  het	  stinkt	  er	  verschrikkelijk	  en	  er	  is	  
ook	  geen	  w.c.	  De	  mensen	  zijn	  arm	  en	  leven	  van	  de	  visvangst,	  ze	  zamelen	  
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metaal	  in	  en	  poetsen	  bij	  rijke	  mensen.	  Ze	  werken	  heel	  hard	  maar	  ze	  hebben	  
hun	  geloof	  en	  ze	  vertrouwen	  op	  God	  dat	  die	  hun	  zal	  helpen.	  
	  
Mogen	  wij	  deze	  mensen	  een	  helpende	  hand	  reiken	  door	  iets	  van	  onze	  
rijkdom	  in	  de	  offerkist	  achter	  in	  de	  kerk	  te	  doen	  en	  zeg	  niet:	  
“Het	  is	  toch	  maar	  een	  druppel	  op	  een	  gloeiende	  plaat,	  want	  zonder	  druppel	  
geen	  regen,	  zonder	  regen	  geen	  oogst	  dus	  geen	  eten”.	  Dus	  elke	  druppel	  is	  
belangrijk,	  zeker	  de	  eerste.	  
	  
Bij	  voorbaat	  heel	  hartelijk	  dank	  namens	  de	  Missiegroep.	  
	  
	  

	  
	  
	  
De	  Nesser	  Dames	  gaan	  op	  maandag	  24	  oktober	  
terug	  in	  de	  tijd	  met	  zand-‐zeep-‐soda-‐verhalen.	  
Mevrouw	  Carla	  Westerbeek	  komt	  vrtellen	  over	  vroeger.	  	  
En	  dan	  denken	  wij	  al	  gauw	  weer:	  …..ach	  ja,	  ZO	  WAS	  HET!	  
Laat	  u	  meenemen	  naar	  die	  mooie	  tijden	  van	  toen.	  
Veel	  plezier!	  
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De	  beste….	  
	  
Ik	  heb	  de	  beste	  God,	  
want	  ik	  ben	  katholiek	  
laatst	  was	  ik	  ernstig	  ziek	  
toen	  heeft	  Hij	  mij	  genezen.	  
	  
Ik	  heb	  de	  beste	  God	  
want	  ik	  ben	  protestant	  
Hij	  leidt	  mij	  met	  z’n	  hand	  
ik	  hoef	  niets	  meer	  te	  vrezen.	  
	  
En	  ik?	  Wie	  is	  mijn	  God?	  
Mijn	  God,	  ik	  vind	  Hem	  niet	  
met	  Kerstmis	  soms	  een	  lied	  
zomaar	  wat	  losse	  zinnen.	  
	  
Ik	  heb	  de	  beste	  God	  
hoewel	  ik	  Hem	  niet	  ken	  
toch	  weet	  Hij	  wie	  ik	  ben	  
dàt	  voel	  ik	  diep	  van	  binnen.	  
	  
Toon	  Hermans.	  



	  
27 

Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d A. 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 A. 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer 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. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
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 



	  
28 

	  
	  
	  

Koor	  Elckerlyc	  zingt	  in	  de	  Nes:	  
op	  2	  oktober	  a.s.	  

	  
Had	  u	  het	  al	  gehoord	  ?	  
	  
Op	  ons	  125	  jarige	  jubileumfeest	  heeft	  koor	  Elckerlyc	  	  onze	  	  
parochie	  een	  bijzonder	  cadeau	  toegezegd:	  	  	  
Zij	  willen	  komen	  zingen	  in	  de	  Nes	  	  !	  	  
	  
Oude	  tijden	  komen	  daarmee	  even	  opnieuw	  tot	  leven	  en	  wij	  
kijken	  er	  dan	  ook	  erg	  naar	  uit	  om	  hen	  weer	  in	  onze	  kerk	  te	  
horen	  zingen	  .	  	  	  
	  
U	  komt	  met	  uw	  familie	  toch	  ook	  	  op	  zondag	  2	  oktober	  ?	  
	  
Zet	  het	  in	  uw	  agenda	  en	  	  "zegt	  het	  voort	  ",	  want	  dat	  wil	  
niemand	  missen	  !	  
	  
	  
Wij	  wensen	  hen	  en	  u	  allen	  een	  hele	  fijne	  viering	  toe	  !	  
 


