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Beste medeparochianen, 
 
De maand december breekt bijna aan, waarmee we het eind 
van het jaar 2014 inluiden. Kijken we om ons heen, dan 
kunnen we met z’n allen concluderen dat het wereldwijd een 
intensief en bewogen jaar is geweest. Politiek, economie, 
maatschappelijk, milieu, religie: op alle gebieden hebben zich 
vele ontwikkelingen voorgedaan. Naast vele positieve zien we 
ook de situaties die gerust nog steeds zorgwekkend te 
noemen zijn en waarmee we ook zelf dagelijks te maken 
hebben. Om maar wat te noemen: 
de zeer gespannen situatie in 
Oekraïne waar mogelijk zelfs een 
complete oorlog dreigt waarin 
meerdere landen dreigen te 
worden meegezogen; de neergang 
in economische vooruitgang waardoor er steeds meer 
bezuinigd moet worden en steeds meer mensen het moeilijker 
krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen; de verharding in 
de maatschappij waarbij mensen elkaar op afkomst afrekenen 
en er door individualisering steeds minder onderlinge 
betrokkenheid is; de opkomst van IS, een groep gelovigen die 
volgens hun religie vrede prediken (islam is afkomstig van het 
woord ‘salaam’ wat ‘vrede’ betekent), maar tegelijkertijd 
andersdenkenden opjagen en uitmoorden in naam van die 
vrede. Het zijn zaken die zich door de tijd heen steeds weer, al 
dan niet in een andere vorm, herhalen.  
 
In het voorwoord van november werd het al beschreven: Kijk 
om u heen en zie! Het geeft het hierboven geschrevene alleen 
maar meer lading en besef dat er hoog nodig iets moet 
gebeuren om deze ontwikkelingen een goede wending te 
kunnen gaan geven, op weg naar een positief eindresultaat. 
Besef en bewustzijn zijn daarbij belangrijk, het geeft uiteindelijk 
die gewenste betrokkenheid om dit waar te maken. Het besef 
dat onverschilligheid, zelfverrijking en machtspolitiek geen 
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betere en gelukkige samenleving kan vormen. Betrokkenheid 
op velerlei gebieden vormt de basis voor een hechte 
gemeenschap wat een veel beter uitgangspunt zal zijn voor 
zo’n positieve , liefdevolle samenleving. Dit eindresultaat en 
positieve samenleving komen tezamen in hetgeen we elk jaar 
in deze decembermaand samen vieren: de wens naar... 
Vrede!!! Wanneer de vrede, ons puntje op de horizon 
waarnaar we steeds willen toewerken, is bereikt hebben we de 
basis voor een perfecte, liefdevolle en gelukkige samenleving 
geschapen. Ons geloof helpt ons daar zeker bij om richting te 
geven aan dit doel en dit uiteindelijk te gaan bewerkstelligen. 
Ruim 2000 jaar geleden werd dit 
ons duidelijk gemaakt met de 
geboorte van het kindje Jezus, een 
nieuw begin, als lichtend voorbeeld 
en baken van deze wereld; nederig 
gelegen in een kribbe in een stal. 
Hoe eenvoudig doch duidelijk kan 
het zijn, maar hoe moeilijk blijkt het 
voor ons mensen steeds weer in 
de dagelijkse praktijk dit voorbeeld 
te volgen... Laten we ernaar 
streven als mens, door blijvend om ons heen te kijken, dat we 
gaan zien en beseffen dat door dit Licht te volgen we deze 
Vrede kunnen bereiken! 
 
Deze Vrede wensen we elkaar elke viering weer toe. U schudt 
de hand van uw medeparochiaan in, voor en achter u in de 
kerkbank, maar verder komt u vaak niet. Het zou toch veel 
mooier zijn om deze vrede veel verder uit te dragen..? Wel, die 
mogelijkheid willen we u graag bieden! Per begin december 
kunt u in de kerk weer prachtige St.Urbanus-kerstkaarten 
kopen om daarmee uw dierbaren te verblijden. Waarmee u 
ook nog eens de parochie steunt. Verderop in deze Klanken 
meer hierover. 
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Een ander baken binnen onze gemeenschap, maar van een 
geheel andere orde heeft u de afgelopen tijd meerdere keren 
kunnen horen: onze kerkklokken. Precies een jaar geleden, 

tijdens de Nachtmis, 
wilden de 3 van geen 
wijken weten en de 
gehele omgeving 
blijvend van haar 
oproep tot kerkdienst 

laten weten. Een opstandig signaal...? Ze weigerden in ieder 
geval halsstarrig te stoppen nadat de knop naar ‘uit’ was 
gedraaid... Dat gaf natuurlijk hilariteit bij aanwezigen in de kerk 
en wat paniek bij direct betrokkenen, uiteindelijk is dit toen 
(tijdelijk) opgelost. Er is nu op initiatief van een aantal zeer 
betrokken parochianen gezocht naar een permanente 
oplossing, en gevonden! Mocht u nu met de komende 
Nachtmis de klokken weer horen, luistert u dan eens goed en 
misschien dat u dan iets opvalt...? We horen graag! 
 
Het zal u overigens wellicht al opgevallen zijn dat de bediening 
van deze klokken tegenwoordig niet meer alleen door Theo 
wordt verzorgd. Nadat Theo had aangegeven het iets rustiger 
aan te willen doen, heeft het bestuur naar een extra koster met 
dezelfde veelzijdige kwaliteiten uitgekeken en deze gevonden 
in Huub Timmermans. Hij zal parttime koster zijn i.v.m. zijn (zo 
nu en dan) andere werkzaamheden op de zondagochtend. 
Huub, we zijn zeer verheugd dat je dit voor de parochie wilt 
doen en we wensen je veel succes en plezier met het 
“kosteren”.  
 
Verder staat deze maand nog op de kalender: de Kinderclub! 
op 11 december waarbij er o.a. flink geknutseld gaat worden. 
Zondag de 21e december zal stichting De Vrienden van 
Urbanus weer een feestelijk en sfeervol kerstconcert 
organiseren, waarbij het kamerkoor Musica acte de présence 
zal geven. Meezingen staat ook dit keer hoog in het vaandel! 

Te    Deum 
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Mocht u daardoor wat schor gaan klinken, geen probleem: Er 
is ruimschoots glühwein en warme choco aanwezig om uw 
keel te smeren. Vele dorpsbewoners zijn daarbij elk jaar weer 
aanwezig; u komt toch ook gezellig? Op 28 december zal Wim 
Balk, na precies een jaar, afscheid nemen van onze regio 
tijdens de Eucharistieviering in Uithoorn en zijn 
werkzaamheden dichter bij huis gaan voortzetten. Graag willen 
we Wim hierbij hartelijk danken voor zijn toewijding en inzet en 
we wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe parochies. 
Diezelfde dag ’s middags zullen Guusje en Siep Lambalk in 
onze kerk gedoopt worden. 
 
Het gehele bestuur wenst u een Vrede- en Liefdevol Kerstfeest 
toe, waarbij het Licht over u en uw dierbaren mag schijnen, en 
aansluitend een voorspoedig en succesvol 2015 waarin we 
elkaar weer vaak mogen ontmoeten in en rondom onze kerk. 
 

 
 
Graag tot de Urbanesklanken van januari, 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 
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Misintenties, zaterdag 6 december, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 7 december, 09.30 uur 
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 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Voor het welslagen van een operatie 
Overleden familie Kempers 
Uit dankbaarheid voor een genezing 
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Misintenties, zaterdag 13 december, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
Jan Andriessen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 14 december, 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 
Lien Bouwman-Leurs 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Paul Nieuwendijk – jaarmis 
Rie Nieuwendijk-van ’t Schip – jaarmis 
Maria Brozius-van den Berg 
Toos Wesselingh - jarmis 
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Misintenties, zaterdag 20 december, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 21 december, 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 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Dave de Laat 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Uit dankbaarheid 
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Misintenties, Kerstavond, woensdag 24 december, 20.00 uur 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Ben en Brenda Overes 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Jo Venes-van Tol 
Cees Stolwijk 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Nico de Jong 
Maria Brozius-van den Berg 
Herman Fontijn 
Kors van Rijn 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Overleden ouders Van de Kroon-van der Lugt 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Familie Van den Berg-Blom 
Familie Fronik-Hartsink 
Overleden fam. Lagerberg-Onderwater en overleden dochter Adrie 
Jeannet Beets 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Kees Fontijn 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Overleden familie Raadschelders 
Overleden familie Verheggen 
Piet Nieuwendijk 
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Misintenties, 1e kerstdag,donderdag 25 december, 09.30 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Edwin Houtkamp 
Joanna van Oostveen 
Voor vrede voor de wereld 
Cees Overwater 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Annie Schrama-Kooijman 
Overleden ouders Wesselingh-de Rijk en overleden familie 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. Familie 
Ans Schouten-van Groeningen – jaarmis 
Martin Groen 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Klaas Zwartendijk 
Overleden familie Baas-van Leeuwen 
Jan Andriessen 
Familie Erkelens-Lambalk 
Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
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Misintenties, 2e kerstdag, vrijdag 26 december, 10.00 uur 
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk-ten Brink 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ‘t Schip 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 27 december, 19.00 uur 
Simon Zwartendijk 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 28 december, 09.30 uur 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koelemand en overleden familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden ouders Compier-Blommesteijn 
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Overzicht activiteiten in het cluster 
Datum De Kwakel 

St. Jans Geboorte 
Uithoorn 
Emmaüsparochie 

zaterdag 6 december - - - - - -  Woord en gebedsviering 
 

zondag 7 dec.        paars  
2e  zondag van de Advent 

9.30u Euch. 11.00u Euch. 

zaterdag 13 december - - - - - Woord en gebedsviering  
zondag 14 dec.     P/roze 
3e zondag van de Advent 
zondag gaudete 

9.30u Euch. 11.00u Euch. 

zaterdag 20 december - - - - - Woord en gebedsviering  
zondag 21 dec.      paars 
4e zondag van de Advent 

9.30u Euch. 11.00u Euch. 

woensdag 24 december   
wit 
Kerstnacht 

19.00u Woord en 
gebedsviering 
21.00u. -  Euch. -  

19.00u Woord-/gebedsviering 
21.00u Euch.   
23.00u  Euch. /jongerenviering  

donderdag 25 december 
wit 
1e Kerstdag 

9.30u Euch.  11.00u Euch. 

vrijdag 26 december   
rood 
2e Kerstdag          
H.Stefanus 

- - - - -  11.00u Euch. 

zaterdag  27 december - - - - - - - - - - - - 
zondag    28 dec.          
wit               
Feest van de H.Familie 

9.30u Euch. 11.00u Euch. 

woensdag 31 december 
wit Oudejaarsviering 

geen viering 17.00u Vesper 
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Activiteitenoverzicht december 2014 
 

datum tijd soort viering voorganger 

za. 6 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo. 7 dec. 09:30 u Gezinsviering 2e Zondag vd 
Advent   

Pastoor Samuel 

do. 11 dec. 15:30 u Kinderclub Kerstknutselen  

za. 13 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 14 dec. 09:30 u Euch. Viering     3e Zondag 
vd Advent 

 

za. 20 dec. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Casper Stevens 

zo. 21 dec. 09:30 u Euch. Viering      4e Zondag 
vd Advent 

 

zo. 21 dec. 14:15 u Kerstconcert St. Vrienden van Urbanus 

wo. 24 dec. 20:00 u Euch. Viering       Kerstnacht Pater K. 
Veltman 

do. 25 dec. 09:30 u Euch. Viering       1e Kerstdag  

vrij. 26 dec. 10:00 u 2e Kerstdag Kinder-/ 
Familiedienst 

Marino den 
Haan 

za. 27 dec.   Geen Viering  

zo. 28 dec. 09:30 u Euch. Viering       Feest vd 
Heilige Familie 

 

zo. 28 dec. 11:00 u Afscheidsviering Wim Balk in de Burght te 
Uithoorn 

zo. 28 dec. 13:00 u Doopdienst Guusje en Siep 
Lambalk 

Pastoor 
Samuel 

wo. 31 dec.  Geen Viering  

do. 1 jan.   Geen Viering  
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zang organist lector misdienaars 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

samenzang 
 

Peter Overdijk Kinderen Ab en Cock 

    

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia 
 

Niek Baas Cilia Krak Ab en Cock 

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang 
 

Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke 

    

Gelegenheidskoor 
 

Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke 

St. Cecilia Niek Baas  Ab en Cock 

Kinderen Peter Overdijk Riecardo den 
Haan 

 

    

Samenzang Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock 
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KERST, HEEL CONCREET 
 
Kerstmis is voor veel mensen nog steeds een van de belangrijkste en mooiste 
feesten van het jaar; dit ondanks het feit dat niet meer iedereen weet wat wij 
precies vieren op deze dag en alles vaak wordt gereduceerd tot gezelligheid, 
cadeaus, lekker eten en een warme sfeer. Dat hoort er natuurlijk bij maar de kern is 
wezenlijk iets anders. 
Want de geboorte van Jezus, de Zoon van God, is niet zomaar een verhaaltje of iets 
uit het verre verleden maar dé gebeurtenis bij uitstek in de geschiedenis van de 
mensheid. Het is het scharniermoment van onze geschiedenis, de menswording van 
God zelf die, uit liefde, onder ons heeft willen wonen met een bedoeling: ons nabij 
te zijn, ons te redden van een bestaan zonder uitweg, zonder licht en zo vaak 
zonder liefde. De geboorte van Jezus is dus verre van alleen maar een gevoel: God 
heeft, om zo te zeggen, zijn handen willen vuilmaken aan ons. 
De grootste liefde die men een ander kan bewijzen is: zijn naaste worden, naast de 
ander gaan staan, hem ontzien en tenslotte je leven voor hem geven. Als wij goed 
nadenken, is dát wat Jezus voor ons heeft gedaan. Van het hout van de kribbe waar 
Hij werd neergelegd tot het hout van het kruis waaraan hij is genageld, is zijn leven 
een en al gave van zichzelf uit liefde voor de ander. Jezus laat ons zien wat liefde is 
en uiteindelijk wie God is. 
Daarom is Kerstmis ook voor ons vandaag een hoopvolle gebeurtenis en een reden 
om ons te verheugen. Wij zijn er niet zomaar, wat wij meemaken in ons leven is 
geen toeval, want wij worden door God niet vergeten. Hij maakt zijn handen vuil 
aan ons mensen, aan ieder van ons persoonlijk, als wij het tenminste toelaten. 
De uitdaging voor ons vandaag is het Kind te ontmoeten. Net zoals toen de herders 
van Bethlehem: zij geloofden in de boodschap van de engelen, zij gingen naar de 
stal en zagen het Kind, en “zij keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en 
loofden  om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd 
was” (Lucas 2,20).  
Heel concreet, dus. 
 
Zalig Kerstmis en gezegend Nieuwjaar 2015 
 
Pastoor Samuel 
 
 

 
 
 
WOORD VAN DE PAUS 
 
In de eerste helft van oktober j.l. heeft in Rome de buitengewone bisschoppensynode over 
het gezin plaatsgevonden. Die werd door de media wereldwijd nauwlettend gevolgd en er is 
ook veel gezegd en geschreven over het werk van de synodevaders. Naast de weergave van 
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de bijdrage van de bisschoppen is er ook gespeculeerd over vermeende “machtsstrijd” en 
“veranderingen in de leer van de Kerk”. De woorden van paus Franciscus helpen ons echter 
om beter te begrijpen waarover tijdens de synode is gesproken en geven ons een duidelijk 
beeld van de liefdevolle zorg van de Kerk voor het gezin, de fundamentele cel van de 
samenleving.  
 
*** 
 
Met een hart vol dankbaarheid zou ik, samen met u allen, de Heer willen bedanken die ons 
in de afgelopen dagen heeft vergezeld en begeleid met het licht van de Heilige Geest! (…) Ik 
kan gerust zeggen dat wij, in een sfeer van collegialiteit en synodaliteit, werkelijk een 
ervaring van “Synode” mochten hebben, een solidaire weg, een weg samen mochten gaan. 
Het was een “weg” en, zoals altijd wanneer wij op weg zijn, zijn er momenten geweest van 
hard rennen, alsof men zo snel mogelijk het doel wil bereiken, maar ook momenten van 
vermoeidheid, alsof men wil blijven stilstaan en ook momenten van enthousiasme en grote 
ijver. Er zijn ook momenten van grote troost geweest wanneer wij luisterden naar de 
getuigenis van echte herders die met wijsheid in hun hart de vreugde en de tranen van hun 
gelovigen dragen. En momenten van vertroosting, genade en opbeuring wanneer wij 
luisterden naar de getuigenissen van de gezinnen die deelnamen aan de Synode en met ons 
de schoonheid en de vreugde van hun huwelijksleven hebben gedeeld. Het was een weg 
waar de sterkste de wat zwakkere heeft willen helpen, waar de meer deskundige de anderen 
heeft willen dienen, ook door de confrontaties.  
 
En juist omdat het een weg was van mensen, waren er naast de vertroostingen ook 
momenten van verslagenheid, spanningen en bekoringen waarvan wij er hier een paar 
kunnen noemen: 

a) ten eerste: de bekoring van de vijandige verstarring, namelijk zich binnen de 
geschreven letter willen opsluiten, zich niet willen laten verrassen door God, de 
God van de verrassingen; van binnen de wet willen blijven, binnen de zekerheid 
van wat wij kennen en niet van wat wij nog moeten leren en bereiken. Sinds de 
tijd van Jezus is dit de bekoring van de ijveraars, de scrupuleuze mensen, de 
zorgelijke mensen en de zogenaamde “traditionalisten” en intellectualisten. 

b) de bekoring van de “vernietigende goedheid”, waardoor in naam van een 
bedrieglijke barmhartigheid de wonden worden verbonden zonder eerst verzorgd 
en behandeld te zijn; op die manier bestrijdt men slechts de symptomen en worden 
niet de oorzaken en de wortels van de problemen aangepakt. Het is de bekoring 
van de “goedpraters”, de vreesachtige mensen en ook de zogenaamde 
“progressieven” en “liberalen”. 

c) de bekoring stenen in brood te veranderen om zo een lang, zwaar en pijnlijk vasten 
te doorbreken, en ook de bekoring om brood in stenen te veranderen om deze naar 
de zondaars te werpen, de zwakkeren en de zieken en zo alles te veranderen in 
“ondragelijke lasten”.   

d) de bekoring van het kruis af te komen om bijval bij de mensen te vinden in plaats 
van de wil van de Vader te vervullen; dat wil zeggen buigen voor de geest van de 
wereld in plaats van deze te zuiveren en te laten buigen voor de Geest van God. 

e) de bekoring het “depositum fidei ” (de schat van het geloof) te verwaarlozen, door 
te denken dat wij eigenaars zijn in plaats van bewakers, of de bekoring de 
werkelijkheid geweld aan te doen door nauwkeurig taalgebruik of juist een omhaal 
van mooie woorden om veel te zeggen en uiteindelijk niets te zeggen! (…) 
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Persoonlijk zou ik mij veel zorgen hebben gemaakt en zou ik bedroefd zijn geworden als 
deze bekoringen en deze geanimeerde discussies er niet waren geweest. Ik heb gekeken en 
geluisterd – met vreugde en dankbaarheid – naar toespraken vol geloof, pastorale en 
leerstellige ijver, wijsheid, duidelijkheid, moed en kracht. En ik heb gehoord dat men het 
welzijn van de Kerk en van de gezinnen voor ogen heeft gehouden, de “suprema lex” (de 
hoogste wet), het “salus animarum” (het heil der zielen). En dit alles is altijd gebeurd zonder 
ooit de fundamentele waarheden omtrent het Sacrament van het Huwelijk, namelijk de 
onontbindbaarheid, de eenheid, de trouw en de vruchtbaarheid of openheid voor het nieuwe 
leven, ter discussie te stellen. 
 
En dit is de Kerk, de wijngaard des Heren, de vruchtbare Moeder en zorgzame Meesteres die 
niet bang is de mouwen op te stropen om olie en wijn op de wonden van de mensen te 
gieten; de Kerk die niet naar de mensheid kijkt vanuit een ivoren toren om te oordelen of de 
mensen in vakjes in te delen. Dit is de Kerk, één, heilig, katholiek, apostolisch maar 
desondanks bestaand uit zondaars die zijn barmhartigheid nodig hebben. Dit is de Kerk, de 
echte bruid van Christus, die probeert trouw te blijven aan haar Bruidegom en zijn leer. Dit 
is de Kerk die niet bang is om met prostituees en tollenaars te eten en te drinken. De Kerk 
die de deuren wijd opendoet om de noodlijdenden, de berouwvolle mensen, te ontvangen en 
niet alleen de rechtvaardigen of diegenen die denken volmaakt te zijn! De Kerk die zich niet 
schaamt voor de gevallen broeder en die niet doet alsof zij hem niet ziet, maar die zich 
betrokken en bijna verplicht voelt om hem op te tillen en aan te moedigen zijn weg te 
hernemen; de Kerk die hem begeleidt naar de eindontmoeting met zijn Bruidegom in het 
hemelse Jeruzalem. (…)  
Vele commentatoren en sprekers hebben ons een beeld geschetst van een ruziemakende 
Kerk waarin een deel tegenover een ander deel zou staan, waarin men twijfelt aan de Heilige 
Geest, de echte promotor en waarborg van de eenheid en de harmonie in de Kerk. De 
Heilige Geest die doorheen de geschiedenis altijd het schip heeft geleid, door zijn 
bedienaars, ook wanneer er tegenwind was en storm en de gezagdragers ontrouw en 
zondaars waren. Zoals ik aan het begin zei: het was noodzakelijk dit alles met een rustig 
gemoed te beleven, met innerlijke vrede, ook al omdat de Synode “cum Petro et sub Petro” 
(met Petrus en onder Petrus) plaatsvindt en de aanwezigheid van de Paus een garantie voor 
is iedereen. (…) 
 
Dierbare broeders en zusters, nu hebben wij nog een jaar de tijd om met echt geestelijk 
onderscheidingsvermogen de voorgestelde ideeën te laten rijpen en concrete oplossingen te 
vinden voor vele moeilijkheden en talloze uitdagingen die de gezinnen moeten trotseren; om 
antwoorden te vinden op de vele ontmoedigende gebeurtenissen die de gezinnen bedreigen 
en verstikken. (…) Moge de Heer ons vergezellen en ons leiden op deze weg tot glorie van 
zijn Naam en met de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en Sint Jozef! En vergeet 
a.u.b. niet om voor mij te bidden! 
 
 
(uit de toespraak van paus Franciscus aan het einde van de bisschoppensynode over het 
Gezin op 18 oktober 2014; vertaling van pastoor Samuel, gecorrigeerd door een parochiaan) 
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Collectes december    
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden 
in het weekend van 1 en 2 december.  In de periode van 30 nov. t/m 
21 december vindt de  Bisschoppelijke Adventsactie plaats 
 
Opbrengst collectes 
 

25 + 26 oktober   322,05 
01 + 02 november 530,00 
08 + 09 november 479,80 
15 + 16 november 214,45 

 
Kerstkaarten van de St. Urbanuskerk. 
Ook dit jaar zullen de vrijwilligers, met de verkoop van wenskaarten, 
een financiële bijdrage aan het onderhoud van onze kerk gaan 
leveren. Onze Sint Urbanuskerk staat in winterse sfeer imposant op 
deze kaarten afgedrukt.  
De prijs per kaart, inclusief gouden enveloppe bedraagt €. 1,- 
Een set van 10 kaarten is een stuk voordeliger en bedraagt  €. 7,50 
De kaarten zijn, zolang de voorraad strekt, na afloop van de 
vieringen en het concert in de kerk en op de pastorie verkrijgbaar.  
 
De Adventsactie: “ Brengt Hoop en Leven 
Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor 
Kerstmis. De Adventsactie in Nes aan de Amstel zal in het teken 
staan voor de ondersteuning van het project van eenzame ouderen 
in Vietnam. 
In de 19e eeuw werd Vietnam een Franse kolonie. De Fransen 
brachten hun katholieke geloof mee; vandaar dat er nog altijd een 
grote groep katholieken is in dit boeddhistische land. De kerk zet 
zich actief in voor de ontwikkeling van de mensen in het arme 
Vietnam. En dat is hard nodig!! Er zijn namelijk geen sociale 
voorzieningen in het straatarme Vietnam. Kwetsbare groepen, zoals 
ouderen en weeskinderen, hebben het daarom moeilijk in dit 
socialistische land. Er kijkt vrijwel niemand naar hen om…  
 

De katholieke gemeenschap in Saigon trekt zich het lot aan van de 
allerarmste, zieke ouderen. Ook deze uiterst kwetsbare mensen 
hebben immers recht op een menswaardig bestaan. Adventsactie 
wil daarom een voor Vietnam uniek initiatief steunen van de 
katholieke kerk in Saigon. Het gaat om de bouw van een 
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verzorgingstehuis waar vrijwilligers zieke, alleenstaande ouderen 
kunnen verzorgen.  
 

Het verzorgingshuis moet plaats bieden aan 48 verlaten, bejaarde 
vrouwen. Per vier vrouwen is er één kamer: zo gaat dit project hun 
eenzaamheid tegen, ook als de vrouwen bedlegerig zijn. De 
verzorging is voor een groot deel in handen van vrijwilligers. Alle 
vrouwen kunnen in het verzorgingshuis blijven tot aan hun 
overlijden. Zo fungeert het tehuis ook als hospice. Omdat deze 
vrouwen vaak geen familie (meer) hebben, zorgt het tehuis ook voor 
hun uitvaart. Vrouwen die weer opknappen, kunnen terecht in een 
van de bejaardenhuizen in de regio, waar het verzorgingshuis 
nauwe banden mee onderhoudt. 
 

De vrijwilligers zijn mensen uit de lokale omgeving en de parochie. 
De lokale katholieke gemeenschap zal ook financieel bijdragen aan 
het verzorgingshuis. Omdat overal in Vietnam bejaarden op straat 
belanden of ziek worden zonder dat iemand voor ze zorgt, is de 
bouw van dit soort huizen hard nodig.  Adventsactie wil de realisatie 
van dit eerste verzorgingshuis mogelijk maken met een donatie van 
€ 20.000,- 
 

Door deelname aan dit project van de Adventsactie kunnen wij als 
Sint Urbanusparochie helpen om het leven van deze eenzame 
ouderen wat leefbaarder te maken. Voor verder informatie zie de 
folders achter in de kerk  en op de site: www.adventsactie.nl 
U kunt uw bijdrage deponeren in de grote kist achter in de kerk. 
Ook kunt u uw bijdrage aan de Bisschoppelijke  Adventsactie  
storten op bankrek. 65.31.00.000  t.n.v.  Adventsactie, Den Haag.  
 
Actie kerkbalans 2014 
We hebben nog een maand te gaan en hebben  € 18.715,10 
ontvangen. Het streefbedrag is € 22.000, we hebben dus nog 
€ 3.284,90 nodig om dit bedrag te halen. Het parochiebestuur hoopt 
dat wij gezamenlijk in staat blijken te zijn om dit gaatje -in de laatste 
maand van 2014- te dichten. Immers, met uw hulp hoeven de laatste 
loodjes toch niet meer zo zwaar te zijn ? 
 

Met dank voor uw bijdragen wenst het bestuur u een Vredevol 
Kerstfeest en een voorspoedig 2015 toe.  
Namens het parochiebestuur,    

Joop Sibum,       Penningmeester  
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Kinderpagina 
 

De tradionele kerstgezinsviering is op 2e kerstdag om 10.00 uur. We 
gaan dan samen kerstliedjes zingen en we hebben een “levende” 
kerstboom. Na afloop is er op de pastorie voor de ouders nog een 
kopje koffie en voor de kinderen limonade met wat lekkers erbij. 
Wij hopen dan ook dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.  
 
Hoeveel verschillen tel je bij de twee onderstaande plaatjes? 
Weet je het, laat het ons dan weten 2e kerstdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep wensen wij jullie fijne kerstdagen 
en een goed en gezond Nieuwjaar.  
                                Angela, Elly, Angela en Marja  
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Kerstconcert 
 

Zondag 21 december 2014 om 14:15 uur 
Urbanuskerk te Nes aan de Amstel                     

 

 
 

door Musica Amsterdam 
olv Herman Rouw, mmv Peter Ouwerkerk 

(orgel/piano) 
 

Met kerstcomposities van Benjamin Britten, Herbert Howells, Ralf 
Vaughn Williams, John Tavener, Thomas Weelkes en John 
Stevens. 
 
Voor het publiek om mee te zingen met het koor:  

• ‘O come, all ye faithful’  
• ‘Nu zijt wellekome’ 
• ‘O Kerstnacht schooner dan de dagen’ 
• ‘Hark! The herald-angels sing’ 

 
De kerk is geheel in kerststijl, kerststal na afloop te bezichtigen. 
 
Voor inwoners van Nes aan de Amstel twee gratis consumpties 
(glühwein of warme chocolademelk) dankzij een bijdrage van de 
Gemeente Amstelveen! 
 
Toegang: € 10,00 p.p. (kinderen gratis). 
U bent welkom vanaf 13:30 uur. 
 
Organisatie:  
Stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes aan de Amstel i.s.m. 
het kerkbestuur. www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Inlichtingen: org.cult.act@vriendenurbanuskerknes.nl 
Telefoon: 020-6400149 of 06-10387188  
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HET WAREN DERTIEN FANTASTISCHE MAANDEN 
 
Dertien maanden, dat is eigenlijk niet zo’n lange tijd. U kent die reclame 
van een uitzendbureau  misschien nog wel van een paar jaar geleden: “het 
waren twee fantastische dagen.” Het was iets langer, maar ik moest wel 
even aan deze reclame denken. Het werden fantastische maanden. 
 
Het zijn dertien maanden die ik binnen uw parochies, in Nes aan de Amstel, 
De Kwakel en Uithoorn, heb mogen dienen als permanent diaken in 
vieringen en door gesprekken met een aantal van u. Al bleef door mijn 
werk de tijd beperkt, ik heb ook veel opgestoken door te zien, te lezen en te 
luisteren. Bovendien vond ik het fijn u te ontmoeten bij verschillende 
gelegenheden buiten de vieringen, zoals tijdens de koffie. In december zal 
ik voor iets lekkers bij de koffie zorgen. 
 
In december 2013 heb ik mij aan u voorgesteld in elk van de 
parochiekerken tijdens een Eucharistieviering met pastoor Samuel. De 
omgekeerde weg ga ik in de december 2014. Ik zal afscheid nemen van u, 
de parochianen van de drie parochies en de pastores. Drie keer afscheid 
dus, omdat alle drie de parochiegemeenschappen en alle drie de 
kerkgebouwen binnen de regio bijzonder en uniek zijn. Op 14 december zal 
ik voor het laatst in Nes aan de Amstel zijn (7 december in De Kwakel en 
28 december in Uithoorn). 
 
Ik hoop van harte en bid dat het u allen en uw dierbaren goed gaat, maar 
ook dat door de nieuwe evangelisatie uw parochies de komende jaren 
mogen groeien als een wijngaard vol met nog meer goede vruchten. Dat 
over een tijd geen plek meer onbezet zal zijn tijdens de vieringen. Daar bent 
u voor nodig, daar is de gemeenschap die er nu is voor nodig, samen met 
het pastoraal team. Vertel de Blijde Boodschap en geef het door, niet alleen 
aan de nieuwe generaties, maar aan iedereen die daarvoor open staat. 
 
Rest mij u bijzonder te danken voor uw steun en dat is inclusief 
opbouwende kritieken J. Ik wens u, al is het nog wat vroeg, alvast een 
Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar en tevens een goede en 
gezegende toekomst. Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!  
 
Vrede en alle goeds. 
 
Wim Balk, permanent diaken  
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Beste	  parochianen,	  	  

graag	  willen	  wij,	  Joëlle	  en	  Pascalle,	  ons	  aan	  u	  voorstellen;	  wij	  zijn	  de	  
twee	  vormselkandidaten	  van	  de	  Sint	  Urbanus	  parochie,	  over	  ruim	  
een	  halfjaar	  mogen	  wij,	  samen	  met	  achttien	  jongeren	  vanuit	  onze	  
regio	  het	  H.	  Vormsel	  ontvangen.	  
In	  november	  zijn	  we	  gestart	  met	  de	  voorbereidingen	  en	  om	  elkaar	  
beter	  te	  leren	  kennen	  worden	  er	  veel	  gezamenlijke	  bijeenkomsten	  
gehouden	  o.a.	  wordt	  er	  een	  Sinterklaasmiddag	  gehouden	  en	  zullen	  
we	  op	  zaterdag	  11	  april	  naar	  de	  jaarlijkse	  'BAVO	  DAG'	  gaan,	  dit	  is	  
een	  dag	  voor	  alle	  vormelingen	  uit	  ons	  Bisdom!	   

Tijdens	  onze	  vormselvoorbereiding	  willen	  wij	  per	  parochie,	  in	  
december	  geld	  gaan	  inzamelen	  voor	  het	  project	  van:	  SERIOUS	  
REQUEST.	  Misschien	  heeft	  u	  hierover	  in	  de	  media	  gelezen:	  elk	  jaar	  
laten	  enkele	  3FM	  radiomakers	  zich	  een	  aantal	  dagen	  zonder	  eten	  
voor	  een	  goed	  doel	  in	  een	  Glazen	  Huis	  opsluiten,	  dit	  jaar	  is	  gekozen	  
voor	  de	  Grote	  Markt	  in	  Haarlem.	  Van	  hieruit	  worden	  ook	  hun	  
programma's	  gemaakt	  met	  een	  "Serious	  Request"	  kan	  iedereen	  een	  
verzoekplaat	  'kopen',	  met	  het	  geld	  wat	  ingezameld	  wordt,	  willen	  zij	  
het	  Rode	  Kruis	  helpen	  om	  vrouwen	  uit	  oorlogsgebieden	  op	  te	  
vangen	  en	  hen	  in	  staat	  stellen	  om	  een	  nieuw	  leven	  op	  te	  bouwen. 

Van	  het	  parochiebestuur	  hebben	  wij	  toestemming	  gekregen,	  om	  na	  
de	  gezinsviering	  van	  zondag	  7	  december,	  achterin	  de	  kerk	  eigen	  
gebakken	  cake	  te	  verkopen.	  Het	  geld	  wat	  dit	  gaat	  opleveren,	  zal	  
door	  ons	  persoonlijk	  op	  maandagavond	  22	  december	  	  	  bij	  het	  
Glazen	  Huis	  op	  de	  Grote	  Markt	  in	  Haarlem	  gedoneerd	  worden. 
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Wij	  hopen	  op	  uw	  medewerking	  en	  misschien	  heeft	  u	  wel	  een	  goede	  
suggestie	  voor	  een	  liedje	  dat	  wij	  hiermee	  kunnen	  aanvragen	  op	  de	  
radio?	  
	  
Alvast	  aan	  u	  allen	  een	  liefdevol	  Kerstmis	  gewenst,	  	  
Joëlle	  Fronik	  en	  Pascalle	  Thuis.	  
	  
P.S.	  Als	  je	  nog	  niet	  bent	  gestart	  maar	  toch	  overweegt	  om	  je	  te	  laten	  
vormen,	  kun	  je	  je	  nog	  aansluiten	  bij	  het	  	  vormsel	  project!	  

	   

 
 
 
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 11 december van: 15.30 uur tot 16.45 uur 
Waar:       in de pastorie van de Sint Urbanuskerk 
Thema:     het jaarlijkse 'Kerstknutselen'! 
Het wordt weer een gezellige middag,  
we hopen weer velen van jullie te mogen begroeten. 
 
Tot dan, groetjes, Angela, Marja, Angela en Elly.  
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Lieve mensen, 
Na de gezinsviering 26 oktober j.l. hebben we onder het genot van een 
kopje koffie/thee of limonade en een hoop gezelligheid voor € 580,65 aan 
wereldwinkel-producten verkocht. Ook de voedselbank werd niet 
vergeten, er zijn drie grote boodschappentassen vol kruidenierswaren en 
zeepproducten aan de voedselbank in Uithoorn/De Kwakel afgeleverd. Het 
is zo fijn dat wij altijd op zo vele parochianen kunnen rekenen. Heel, heel 
veel dank daar voor. 

De Missiegroep en de vrijwilligers 
 

	  
 
Twee doopjes in onze kerk !  
 
Een dubbele doop, inderdaad: een tweeling! 
Op zondag 28 december worden om 13.00 uur 
Guusje en Siep Lambalk gedoopt door 
pastoor Marcantognini. 
Guusje en Siep zijn geboren op 24 mei 2014. 
Zij wonen met hun ouders Marco en Renske 
en met broertje Ebbe op De Wijde Blik. 
Als parochiegemeenschap feliciteren we hen. 
U bent van harte welkom om de doopviering 
bij te wonen. De ouders van de dopelingen 
zullen de belangstelling vanuit de parochie 
zeker op prijs stellen. 
 

	  
 

De Nesser Dames Vereniging organiseert op 15 
december weer het kerstdiner: beroemd in heel 
Nes! 
Een heerlijke avond, in een mooi versierde zaal, 
met feestelijk geklede dames, samen lekker 
gezellig eten. Let op…….. deze avond is alleen 
voor leden. Aanvang 17.00 uur. 
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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  



 28 

 
 
Wéér Kerstfeest, weer diezelfde woorden 
van: ‘Eer zij God en vrede op aard’  
en ondertussen al die moorden – 
wat is een mensenleven waard? 
 
Weer Kerstfeest; en wij leven verder 
alsof er nooit een Redder kwam; 
de Zoon van God, de goede Herder 
Die zoekt naar het verdwaalde lam. 
 
Weer Kerstfeest; en met lege handen 
komen wij aarz’lend naar de stal 
en staan daar met een mond vol tanden 
bij Jezus: Hij, die redden zal.  
 
Ach God, hoe lang nog zullen mensen 
verdwalen op de lange tocht 
van hier naar Bethlehem, en wensen 
dat U hun ééns verschijnen mocht? 
 
Weer Kerstfeest. God vraagt ons vertrouwen, 
komt in het Kind ons tegemoet. 
Alleen wie knielt kan Hem aanschouwen: 
God zelf – als Kind van vlees en bloed! 


