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Beste medeparochianen, 
 
 
Waar zouden we zijn, zonder de …… vele vrijwilligers in onze 
parochie!! Bovenstaande is geen vraag of reclameboodschap; 
eerder een nuchtere en tegelijkertijd verheugende 
constatering.  
Al zijn we de kleinste parochie binnen het cluster en de regio, 
we kunnen er trots op zijn dat we procentueel wél de grootste 
participatie hebben in aantallen kerkgangers en vrijwilligers. 
De werkzaamheden die door deze verschillende groepen 
worden uitgevoerd zijn legio; zou ik ze hier opsommen, zouden 
we een dubbeldikke Urbanesklanken krijgen. Met hun inzet zijn 
we als bestuur ontzettend blij. Daarom willen we alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun verdiensten door op 01 
november a.s. de Vrijwilligersavond te houden. Zoals de 
uitnodiging al liet zien: gewoon een gezellige avond met een 
hapje en een drankje.  
 
Een van de vrijwilligers van het eerste uur, Frans Wesselingh, 
sinds 1988(!) voorzitter van St. Barbara en lid van de 
parochievergadering, heeft aangegeven aan het eind van dit 
jaar te willen stoppen met het bijwonen van deze vergadering, 
maar nog wel actief te blijven voor de begrafenisvereniging. 
Daarbij kan ik u gelijk melden dat we Frank Wesselingh als 
nieuwe vrijwilliger bereidt hebben gevonden om in de 
parochievergadering de plaats in te nemen van Frans voor de 
werkgroep ‘St. Barbara en Vreedenhof’.  
Frans, bij deze hartelijk dank voor je inzet, je grote 
betrokkenheid, inzichten en waardevolle bijdragen!  Als een 
van de jongste leden van de vergadering (en daar zijn we blij 
mee!) wensen we Frank veel succes en plezier toe met zijn 
werkzaamheden.  
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Voor de allerjongsten in de parochie was 
er op 26 september een primeur: de 
Kinderclub ging toen van start. De 
aanwezigen hebben de middag gezellig, 
ijverig en leerzaam doorgebracht met 
knippen, plakken, verhalen lezen uit de 
kinderbijbel en het instuderen van een 
lied, welke op 20 oktober jl. ten gehore 
werd gebracht tijdens de gezinsviering. 
Een succes! Mocht u uw kind ook willen opgeven:  
op 31 oktober zal er weer een Kinderclub-meeting zijn.  
 
Aan de regio-in-wording wordt hard gewerkt. Afgelopen 17 
september zijn alle besturen weer bijeen geweest. Daar is toen 
bepaald dat een kleine werkgroep een voorstel gaat opstellen 
hoe we de regio nu concreet gaan invullen. Leidraad daarbij is 
dat alle parochies de intentie hebben op financieel en 
materieel (de kerkgebouwen, werkgroepen e.d.) gebied 
zelfstandig en volledig zelf beslissingsbevoegd te willen 
blijven, omdat we daartoe in staat zijn de komende jaren, en 
waarbij intensieve samenwerking de boventoon gaat voeren. 
Door deze samenwerking zullen we bereiken dat de door het 
bisdom voorziene problemen op pastoraal, financieel en 
materieel gebied worden verlicht en zelfs voorkomen. 
Daarmee kan een fusie, waarbij we onze zelfstandigheid 
verliezen, worden vermeden. Een win-win situatie voor zowel 
de parochies als het bisdom! 
 
Tegelijkertijd willen we een meer missionaire kerk zijn: 
afwachten totdat de mensen naar onze kerk komen is niet 
langer een optie. We moeten erop uit, willen we voorkomen 
dat onze kerk “leegloopt” en verouderd. Mensen tegelijkertijd 
laten zien waarom geloven, samen zijn en delen in deze tijd 
heilzaam is, een goed gevoel geeft en een verrijking voor de  
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eigen persoon is en voor uw 
medemens; een positief 
verhaal! Want als we om ons 
heen kijken: gevoelsmatig 
ontbreekt het daar hier en daar 
nog wel eens aan… Kwestie 
van doen om het daadwerkelijk 
ook te ervaren.  
Best lastig om dit spontaan 
onder woorden te brengen? 
Maar zo moeilijk is het eigenlijk 
allemaal niet; misschien dat u 
het onbewust zelfs al 
regelmatig doet! Het kan al 
beginnen met een spontane 
ontmoeting op straat, bij de 
bushalte of op het terras met 
een (on)bekende (uit het 
dorp?). En een daaruit volgend 

leuk gesprek zoals dat al vaak gebeurt in Nes, waar u ook 
verhaalt over onze activiteiten. En dat deze persoon natuurlijk 
altijd van harte welkom is om het prachtige monument eens te 
komen bezoeken tijdens een van de vieringen, een concert of 
bijzondere openstelling tijdens Amstellanddag, Nesser kermis 
of Monumentendag!  
Samen inspireren, samen geloven, samen sterk: mooi toch! 
 
Op 19 en 20 oktober was het Wereld-Missie maand. Gelijker- 
tijd werd er op deze zondag een gezinsviering gehouden, waar 
bijna 100 oude en jonge parochianen zich verzamelden. Mede 
door deze combinatie werd ook de verkoop van de 
wereldwinkel na afloop van de diensten een groot succes. 
Meer hierover leest u verderop in deze klanken. 
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Op 02 november is het Allerzielen en staan we stil bij de 
parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit doen we 
tijdens een herdenkingsdienst waarvoor u allen, naast alle 
familieleden, kennissen en vrienden van de overledenen, bent 
uitgenodigd. 
 
Op 23 november wordt er feest gevierd in onze kerk! Dan 
vieren we gezamenlijk, tijdens een Eucharistieviering waarin 
pastoor Samuel zal voorgaan, dat Paul en Monique Goossens 
twaalf en een half jaar getrouwd zijn. Namens de gehele 
parochie: Van harte gefeliciteerd!! 
 
U allen een goede, inspirerende en positieve maand 
toegewenst! 
 
Graag tot de 
Urbanesklanken van 
december, 
 
Hartelijke groeten, 
 
Uw parochiebestuur. 
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Misintenties, zaterdag 2 november, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Cees Stolwijk 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Martin Groen 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Jan Markwat 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Pastoor Jan Verspeek – jaarmis 
Overleden ouders Dina en Ad Baar-Mulder 
Overleden ouders Van Leeuwen-Zaal 
Jacoba en Johannes van Waard-Mulder 
De overledenen van de familie Kortekaas-Vos 
 
 
Misintenties, zondag 3 november, 10.00 uur 
Siem Bouwman 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Dorus Schrama - jaarmis 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Paul Nieuwendijk 
Piet van Rijn 
Martin Groen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Cornelis Johannes Wesselingh – jaarmis 
Adrianus Huyskes 
Peter van Lunteren 
Lien Bouwman-Leurs 
Gerard Baas 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
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Misintenties, zaterdag 9 november, 19.00 uur 
Maria Brozius-van den Berg 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 10 november, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Henk en overleden familie De Dood 
Joanna van Oostveen 
Jan van der Laan 
Overleden ouders Francien en Jan van der Laan-Vos 
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Misintenties, zaterdag 16 november, 19.00 uur 
Jan Markwat 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Maria Brozius-van den Berg 
Jan Andriessen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 17 november, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dave de Laat 
Joanna van Oostveen 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Cees Overwater 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Klaas Zwartendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
Gerardus en Wilhelmina Homan-Verbij 
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Misintenties, zaterdag 23 november, 19.00 uur 
Uit dankbaarheid voor een 12½-jarig huwelijk 
Overleden familie Goossens-Goudenrok 
Overledenen van de familie Scholten-de Rijk 
Kees Fontijn 
Maria Brozius-van den Berg 
Marcel van Amsterdam 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 24 november, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Edwin Houtkamp 
Jan Pronk en overleden familie 
Henk en overleden familie De Dood 
Hein Röling en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Dat we allen werk mogen hebben…… 
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Misintenties, zaterdag 30 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Jan Markwat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 1 december, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Jan Markwat 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Peet van Tol – jaarmis 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Petrus Vink 
Wim Wesselingh 
Siem Bouwman 
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Activiteitenoverzicht november 2013 
 
Datum Tijd Wat Wie/Waar 

Vrij. 1 nov.  Allerheiligen geen viering 

Za. 2 nov. 19.00 uur Woco viering, 
Allerzielen 

Elly v. Rooden 

Zo. 3 nov. 10.00 uur Eucharistie viering 
 

Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Za. 9 nov. 19.00 uur DOP viering Casper Stevens 

Zo. 10 nov. 10.00 uur Eucharistie viering Pater Bartels 
 

Za. 16 nov. 19.00 uur DOP viering Marino den Haan 

Zo. 17 nov. 10.00 uur Eucharistie Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Za. 23 nov. 19.00 uur Eucharistie viering  
 

Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Zo. 24 nov. 10.00 uur Eucharistie viering 
Christus Koning 

Kapelaan Henry Rivas 
 

Wo 27 nov. 09.00 uur kerkwerk  

Za. 30 nov. 19.00 uur DOP viering Paul Goossens 

Zo. 1 dec. 10.00 uur Eucharistie viering Pater Bartels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 
 
Muziek Organist Lector Misdienaars 

    

Samenzang Peter Overdijk Maurice Fontijn  

St. Cecilia  Niek Baas Wies Hogeveen Frans, Sjaak 
 

    

St. Cecilia 
 

Niek Baas Margaret 
Timmermans 

Cock, Ab 

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Anne, 
Maayke 

Samenzang 
 

Peter Overdijk  Anne, Maayke 

St. Cecilia 
 

Niek Baas Cilia Krak ? 

    

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang Peter Overdijk Wies Hogeveen Cock, Ab 
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 
Bestaat de Hemel? 
Is er iets na dit leven? 
Waar gaan wij naartoe? 
Deze vragen maken deel uit van één en dezelfde vraag, de vraag 
namelijk omtrent de zin van ons leven. Ik durf te zeggen dat dit de 
belangrijkste vraag is waarop elke mens op aarde een antwoord moet 
vinden. Of wij een lang leven zullen hebben, negentig of honderd 
jaar oud worden, is uiteindelijk een bijkomstige zaak, zeer onzeker 
en vaak ook niet eens wenselijk. Maar een doel hebben, een richting 
voor ons bestaan, een opening naar de toekomst, geeft een heel 
andere dimensie aan ons leven. Je zou kunnen zeggen dat het zoeken 
naar en het ontdekken van ons levensdoel smaak geeft aan het leven. 
 
Van alle mensen die ik in mijn leven heb gesproken over dit 
onderwerp waren er maar een handvol die nergens in geloofden, die 
zich niet konden verenigen met de gedachte dat de dood van een 
mens niet het einde is. Als men goed nadenkt, is dat geen 
geruststellend perspectief: je sterft en dan is het afgelopen. Je komt 
uit het niets en je keert tot het niets terug: dat is alles. Daar staat 
tegenover dat de meeste mensen denken dat er iets moet zijn na dit 
leven, ook al is het soms moeilijk om te geloven, en dit ook voor 
kerkbetrokken mensen; wie van ons heeft nooit getwijfeld? 
 
Elk jaar zijn er, om zo te zeggen, twee dagen die ons geloof te hulp 
komen: 1 en 2 november. Het zijn twee typisch “katholieke dagen”, 
nauw met elkaar verbonden, die ons helpen onze blik te richten naar 
de Hemel, naar de toekomst die de Heer Jezus ons beloofd heeft. 
1 november is het hoogfeest van Allerheiligen, de dag waarop wij 
ons verenigd weten met al onze broeders en zusters die de 
heerlijkheid van de Hemel al bereikt hebben, of ze nu wel of niet 
heilig verklaard zijn door de Kerk. Allerheiligen herinnert ons aan 
het doel van ons leven, bemoedigt ons in de dagelijkse strijd en doet  
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ons ervaren dat wij deel uitmaken van één grote familie waarvan een 
aantal hier op aarde zijn en anderen al in het eeuwig geluk. 
2 november is de gedachtenis van Allerzielen. Op deze dag gedenken 
wij en bidden wij voor onze dierbare overledenen. Wij weten ons met 
hen verbonden. Zij hebben ons verlaten maar wij hopen en bidden op 
een dag weer met hen verenigd te zijn in de hemelse vreugde, waar 
geen traan, verdriet en pijnlijke scheiding meer zal zijn. Alles zal 
daar nieuw, mooi en volmaakt zijn. 
 
Allerheiligen en Allerzielen zijn hoopvolle dagen, die onze moeder 
de Kerk ons jaarlijks geeft om ons te troosten bij het verlies van onze 
dierbaren en om ons geloof te schenken. Wij geloven dat de Hemel 
bestaat maar wij hebben ook zo vaak iemand nodig die ons daaraan 
herinnert! Wij weten heel goed dat wij voorbijgangers zijn hier op 
aarde, maar hoe vaak leven wij alsof er nooit een einde zou komen 
aan ons bestaan, helemaal blind en bezeten van onbenullige zaken. 
Gelukkig herinnert de Kerk ons eraan dat wij bestemd zijn voor veel 
meer! “Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in 
overvloed” aldus Jezus in het evangelie van Johannes (10,10). Hij is 
dus gekomen opdat wij zouden leven, nu en in het hiernamaals. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Pastoor Samuel 
 

 
 
Collectes november    
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 2 en 3 november.  
10 november:  zondag voor de oecumene, Willibrordcollecte  
  

Opbrengst collectes  
 

28 + 29 september  224,35  
   5 +   6 oktober 521,30  
 12 +  13 oktober 235,75  
 19 +  20 oktober 498,45 Missiezondag / gezinsviering  
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Eucharistie op zaterdag 23 november 
Het is niet gebruikelijk dat er op zaterdagavond om 19.00 uur een 
Eucharistieviering is. In de feestelijke Eucharistie, ter gelegenheid van het 
12½ jarig huwelijk van Paul en Monique Goossens, gaat pastoor Samuel 
op zaterdagavond 23 november om 19.00 uur voor. Voor de vaste 
zaterdag-avond bezoekers, een fijne gelegenheid om op hun kerkmoment,  
een Eucharistie te kunnen vieren.  
 

Viering van het Runxputmirakel op 8 december   
Op zondag 8 december 2013 vindt in Heiloo, op de Bedevaartsplaats van  
O.L.V. ter Nood, op feestelijke wijze de herdenking plaats dat het dan  
exact 300 jaar geleden is dat het zogenaamde ‘‘ Runxputmirakel ’’ 
plaatsvond. 
 

Herdacht wordt dat op zondagavond 8 december 1713 op de bedevaart-
plaats van weleer, toen katholieke boeren ten tijde van veepest hun nood 
aan Maria voorlegden, de Runxput met kracht water opwelde van onder het 
puin waarmee de put in 1637 was gedempt. Het puin was afkomstig van de 
muurresten van de tijdens de Reformatie verwoeste Genadekapel. 
 

Deze gebeurtenis wordt feestelijk herdacht en gevierd omdat het maakte 
dat de devotie tot O.L.V. ter Nood toentertijd een dusdanige sterke impuls 
kreeg, dat zij ook in de daaropvolgende eeuwen, zonder kapel zou 
overleven. In 1905 werd de gedempte Runxput teruggevonden en de 
Bedevaartsplaats heropgericht. 
 

Voor 8 december is het volgende feestprogramma opgesteld :  
10.30 uur de Pontificale Hoogmis waarin wordt voorgegaan door Mgr. 
Punt, geassisteerd door de hulpbisschoppen Mgr. Hendriks en Mgr. Van 
Burgsteden. De Hoogmis wordt opgeluisterd  door het koor ‘’Ubi Caritas’’  
12.00 – 14.00 uur kunt u tijdens de pauze koffie, thee, brood en soep 
gebruiken in het Oesdom en is er gelegenheid de historische expositie 
O.L.V. ter Nood te bezichtigen. 14.00 uur: Mariaconcert door de 
‘’Zangertjes van Volendam ’’. 15.00 uur:  Marialof, ter afsluiting van de 
feestelijke herdenking m.m.v. de ‘’ Zangertjes van Volendam ’’. 
Voor verdere informatie zie de site:  www.onzelievevrouwternood.nl 
 

Actie Kerkbalans 
De huidige stand van de actie bedraagt op 23 oktober  € 15.999,05 
De weg naar een goede opbrengst is dit jaar erg onzeker. Op dit moment 
loopt die ruim € 2500,- achter ten opzichte van het vorig jaar.  
De opbrengst tot nu toe wordt vooral negatief beïnvloed doordat een aantal 
mensen er nog niet aan toe gekomen is hun bijdrage voor 2013 over te 
maken. Wij vragen u met klem dit alsnog te doen. Want het 
parochiebestuur heeft naast Gods hulp uw financiële steun broodnodig.  
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Alle goede gevers hartelijk dank en voor hen die hun bijdrage nog niet 
hebben overgemaakt: 
‘’Niet vergeten hoor ‘’, want zonder u redden we het niet. 
 

Sam’s Kledingactie 
Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, 
medicijnen en onderdak. Wereldwijd leven vele miljoenen mensen in 
armoede. Honger, water tekort en ziektes zijn elke dag weer een probleem. 
Sam’s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in 
Nederland, door de mensen in Nederland er op te wijzen dat ze op een 
heel eenvoudige manier -zonder direct geld te geven-  kunnen bijdragen 
aan noodhulp. De opbrengst van de door u gedoneerde goederen worden 
verkocht aan sorteerbedrijven. De opbrengst komt ten goede aan projecten 
in ontwikkelingslanden van Cordaid Mensen in Nood.  
 

Dat Sam’s Kledingactie kleding inzamelt, is duidelijk. Maar dat zij ook blij 
zijn met schoenen, handdoeken en gordijnen is niet bij iedereen bekend. 
En wat te bedenken van onderbroeken en sokken?  Veel gevers vinden het 
vreemd of gênant om hun ondergoed in te leveren en gooien het in de 
vuilnisbak. Dat is zonde van dit materiaal !  Ook ondergoed wordt in 
ontwikkelingslanden dankbaar hergebruikt, en textiel dat niet langer her-
draagbaar is, wordt gerecycled. Versleten of kapot textiel is dus ook 
welkom.  
 

Schoenen zijn erg waardevol en dus zeer gewild. Al het textiel wordt per 
kilo verkocht aan sorteerbedrijven, omdat schoenen heel wat wegen, 
brengen ze dus veel geld op.  Het maakt niet uit wat voor schoenen u 
inlevert; laarzen, voetbalschoenen, pumps…. zolang ze maar heel zijn. 
Beschadigingen of versleten zolen zijn daarbij geen probleem. Besef dat de 
praktische en esthetische normen in ontwikkelingslanden wat lager liggen 
dan bij ons. Dus bij twijfel gewoon inleveren. Tip: Bind een paar schoenen 
met de veters aan elkaar vast, zo raken de wederhelften niet zoek.  
 

Gordijnen worden niet hergebruikt in Afrika en Oost Europa. Deze worden 
gerecycled tot bijvoorbeeld poetslappen.  
Heeft u gordijnen over die nog zo goed als nieuw zijn dan voelt het wellicht 
fijner om ze naar een kringloopwinkel te brengen voor hergebruik.  
 

Wilt u er zorg voor dragen dat de in te leveren kleding schoon en droog is.  
Het kost teveel geld en menskracht om alle ingezamelde kleding na 
binnenkomst te wassen en te drogen.  
 

Goed om te weten: Speelgoed, knuffels, kussens, dekbedden, breigaren, 
bollen wol enz. worden niet door Sam’s ingezameld. Deze kunt u in het 
algemeen beter kwijt bij een Kringloopwinkel.  
De Sam’s container staat rechts bij de hoofdingang van de kerk. 
S.v.p. de door u in te leveren goederen verpakken in plastic. 
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Een	  nieuw	  record	  !!!	  
 
Lieve	  mensen,	  
	  
Wat	  zijn	  we	  met	  elkaar	  toch	  een	  bijzonder	  	  
warme	  parochie!	  	  
Het	  is	  onvoorstelbaar,	  maar	  de	  wereldwinkel-‐	  

verkoop	  van	  20	  en	  21	  oktober	  bedraagt	  €	  731,68.	  
De	  inzameling	  voor	  de	  voedselbank	  in	  Amstelveen	  verloopt	  ook	  
voorspoedig.	  
Wij	  zijn	  u	  zeer	  dankbaar	  voor	  de	  geweldige	  steun	  aan	  de	  mensen	  die	  
het	  in	  deze	  tijd	  moeilijk	  hebben.	  
	  
De	  missiegroep.	  
	  
	  

	  
	  
Op maandag 26 november 
 

Sinterklaasfeest 
 
bij de Nesser Dames Vereniging 

 
 Kosten: € 10,00 inclusief koffie 
of thee.  
Alleen voor leden. 
Voor deze avond graag je van 
tevoren opgeven via het 
knipstrookje uit het 
ledenboekje.  
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Wacht niet af, maar doe ! 
 
Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer vertrouwen op houden van  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer proberen  
Om van fouten wat te leren  
Als wij ‘t getij niet keren  
Wie dan wel? 
 
Als wij niet meer zeggen hoe het moet  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer weten wat er toe doet  
Wie dan wel? 
 
Als wij er niet in slagen  
De ideeën aan te dragen  
Voor een kans op betere dagen  
Wie dan wel? 
 
Als wij niet meer geloven dat het kan  
Wie dan wel?  
Als wij niet meer komen, met een plan  
Wie dan wel? 
 
Als wij er niet voor zorgen  
Dat de toekomst is geborgen  
Voor de kinderen van morgen  
Wie dan wel? 
 
Als wij onszelf niet dwingen  
Een gat in de lucht te zingen  
Waar zij in kunnen springen  
Wie dan wel? 
 
Paul van Vliet 
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URBANESKLANKEN 
vanuit de 

STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK 
NES AAN DE AMSTEL 

 
Zondagmiddag openstelling kerk in maanden juni t/m/ 
augustus j.l. 
 
Dankzij ook de hulp van enkele vrijwilligers, hebben wij dit 
nieuwe initiatief kunnen realiseren. Vrijwel elke zondagmiddag 
waren er ook organisten uit de regio bereid ons Adema orgel 
te bespelen. De opkomst van bezoekers was in het begin nog 
matig, echter in de loop van de zomer nam het aantal 
belangstellenden steeds meer toe. In totaal ruim 350 
bezoekers hebben wij mogen verwelkomen. Volgend jaar, mits 
weer met voldoende steun van vrijwilligers, voor herhaling 
vatbaar. Aan de publiciteit, met name ook meerdere duidelijk 
zichtbare billboards op de Amsteldijk Zuid, ten behoeve van 
passanten proberen wij te werken. 
 
Kerstmarkt. 
 
In de Urbanesklanken van september jl. deden wij een oproep 
om als deelnemer mee te doen aan, of mee te helpen met het 
organiseren van een Kerstmarkt dit jaar  in de kerk. Graag 
zagen wij reacties tegemoet bij onze vicevoorzitter Mv.Yvonne 
Seebregts, telf.0297-582148 of email: yseebregts@kpn.nl   
In de Urbanesklanken van oktober herhaalden wij ons verzoek 
en onze oproep. Wij dachten in overleg en samenwerking met 
het Kerkbestuur een leuk nieuw initiatief in uw midden te 
leggen in de vorm van een plezierig samenzijn met een aparte 
Kerstsfeer in de kerk. Echter, wij ontvingen op onze oproep 
taal nog teken! Teleurstellend, idee nu dus over; trekken aan 
een dood paard is ook voor ons als vrijwilligers in de Stichting, 
een weinig aantrekkelijke bezigheid ! 
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Urbanuslezing. 
 
Teneinde aan de door ons georganiseerde concerten een 
nieuwe activiteit toe te voegen om ook weer belangstelling te 
wekken voor ons monument, willen wij starten met het 
organiseren van periodiek een “Urbanuslezing”. Bedoeling is 
deskundige sprekers hun visie te laten geven over 
onderwerpen van diverse aard. Voorzichtig willen wij hiermede 
beginnen op een nog nader vast te stellen zondagmiddag in 
februari a.s. Wij denken daarbij aan het onderwerp: “Het leven 
van Pierre en Jos Cuypers, als bouwheren en vader/zoon “. De 
heer Dick Keyzer, een groot kenner van het leven en de 
architectuur van Pierre Cuypers, zal een deel verzorgen en de 
kleinzoon van onze Jos Cuypers, de heer Pierre Cuypers Jr. 
zal spreken over zijn grootvader. Nadere informatie volgt nog. 
 
Kerstconcert. 
 
Ons grote Kerstconcert zal dit jaar op zondag 21 december, 
aanvang 14.15 uur worden verzorgd door het bekende 
Kamerkoor Musica Amsterdam. Het concert zal worden 
onderbroken met een kleine pauze waarin wij ons weer, 
dankzij Eef en haar dames, gezellig met elkaar te goed kunnen 
doen aan de Glühwein, warme chocolademelk en verdere 
kerstlekkernijen. Ter bestrijding van de kosten van dit concert, 
vragen wij een entree van €10,- pp.(kinderen gratis). Ook op 
de bezoekers van het concert zal een beroep worden gedaan 
om hun sonore stemgeluid te laten horen in samenzang met 
het koor. Het belooft een concert in warme kerstsfeer met 
elkaar te worden op zondag 21 december a.s. , vanaf 14.15 
uur. 
Namens het bestuur, 
Ferry l.J.Verbraak, voorzitter. 
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Parochievergadering 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
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. 
 
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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Allerzielen 2013 
 

 
 

Speciaal gedenken wij hen die ons 
voorgingen sinds Allerzielen 2012: 

 
25 okt.2012 Co de Jong 75 jaar 
13 dec. 2012 Willy de Jong-Dhondt 67 jaar 
13 jan. 2013 Cornelia F. Kerkhoff-Hoveling 97 jaar 
2 jul. 2013 Pater Jan Woolderink 73 jaar 
20 jul. 2013 Siem Bouwman 83 jaar 
9 aug. 2013 Kors van Rijn 77 jaar 
14 aug. 2013 Maria J. Brozius-van den Berg 85 jaar 
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