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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email secretariaatpastorie@telfort.nl 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor S.Marcantognini 0297-727098 
Pastoor H.Rivas Franco      0297-727098 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochiebestuur 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
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Beste medeparochianen, 
 
      elevisie, krant, radio, internet. Bekijken we het nieuws in de 
media van de afgelopen weken, valt het steeds meer op: de 
grote onrust om ons heen in de wereld. Een niet compleet 
overzicht: Oorlog in Syrië, Irak, Yemen, aanslagen en 
opstanden in Israël, Turkije, Libië, Egypte, Saoedi-Arabië. Wat 
gepaard gaat met veel geweld waarbij verschillende 
combinaties van landen, zoals Rusland, Amerika, de 
Arabische liga, het Midden-Oosten, Europa, Iran enz. direct of 
indirect zijn betrokken via wapengekletter of economische 
sancties. Ieder met hun eigen 
(politieke) doel. En de 
bereidheid deze doelen en 
overtuiging na te streven én te 
bereiken; desnoods tot 
aan het uiterste. En dan niet 
alleen in materieel of financieel opzicht. (Bedenk overigens 
eens wat al deze honderden miljarden zouden kunnen 
betekenen voor armoede bestrijding of welzijn voor de gehele 
mensheid!). De grote prijs die betaald wordt is het menselijk 
leed bij de onschuldigen. Zij hebben dit nooit gewenst en 
moeten noodgedwongen huis en haard ontvluchten om te 
overleven. En, werkelijk niet te bevatten, ook daar zijn weer 
mensen die daar voordeel uit willen halen, met als doel 
zelfverrijking. Denk hierbij aan de mensensmokkelaars. Nee, 
we staan er als mensheid gekleurd op...! Er valt zo te zien nog 
heel veel te leren en begrijpen uit hetgeen ons steeds wordt 
voorgehouden wanneer we samenkomen in de kerk. De 
boodschap van liefde, menselijkheid, naastenliefde, 
vergevingsgezindheid, vrede is na ruim 2000 jaar geschiedenis 
nog steeds eenvoudig en duidelijk. Maar blijkbaar o zo moeilijk 
te verstaan en in de praktijk te brengen! 
 
Wat dat betreft doen we het op lokaal niveau gelukkig een stuk 
beter. Afgelopen maand nog middels de verkopen van de 
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wereldwinkel en een bijzondere bijdrage van stichting 
Barbarugo. Werken aan goede doelen en een betere wereld 
voor onze medemens. Het zijn misschien kleine stapjes die we 
samen maken, maar vele kleine vormen gecombineerd 
uiteindelijk een grote stap en kunnen daarmee het verschil 
maken. Moéten uiteindelijk het verschil gaan maken! Laten we 
hopen dat deze boodschap ook in de wereld om ons heen zal 
doordringen en de verantwoordelijken zich gaan beseffen hoe 
hier mee om te gaan. 
 
Over Barbarugo gesproken: heeft u ook zo genoten van die 
bijzondere viering op de 25e oktober jl? Bij 
deze willen we alle betrokkenen nogmaals 
hartelijk danken voor hun enthousiasme, inzet 
en energie! Tijdens de dienst werd een 
duidelijk beeld geschetst van de activiteiten in 
Ghana. De eerste, kleine stapjes daar gemaakt 
in het verleden zorgen nu ter plekke voor werk, 
eten en onderwijs; ofwel een menswaardig 
bestaan voor vele mensen. Hoe een 
boodschap werkelijkheid is geworden. Mooi hè! 
 

Voor het onderhoudsproject aan de 
doopkapel ter gelegenheid van onze 
125-jarige St.Urbanuskerk volgend 
jaar, maken we ook kleine, maar 
positieve stapjes in de goede richting. 
Voor dit project is een plan opgesteld, 
met daarin de inventarisatie van 
werkzaamheden welke moeten 
worden uitgevoerd.  Denk hierbij aan 
o.a. het aanbrengen van nieuw 
stucwerk, herplaatsen van losgeraakte 
tegels, voeg- en herstelwerk van de 
buitenmuur, het aanbrengen van 
nieuw sier-polychromeer op de muren 
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en onderhoud aan de glas-in-lood ramen. Alleen het hekwerk, 
destijds prachtig geschilderd door Ben houtkamp, zal 
onaangeroerd blijven. Voorts is er een aannemer geselecteerd 
die de werken gaat uitvoeren. De volgende stap was de 
goedkeuring van het project door het kerkbestuur. Tot onze 
vreugde is deze goedkeuring zeer recent verkregen. De 
volgende partij die zich er nu over gaat buigen is het bisdom. 
Mede gezien het gegeven dat dit project in z’n geheel 
financieel wordt gedragen door stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’ ter gelegenheid van de verjaardag van onze           
kerk, verwachten wij snel een “duimen omhoog” signaal vanuit 
Haarlem! 
 

Op 02 november, 
Allerzielen, willen we 
tijdens een Woord- en 
Gebedsviering samen- 
komen om onze 
dierbare overledenen 
te gedenken. Speciaal 
hen die ons ontvallen 
zijn sinds Allerzielen 
2014. Een mooi 
moment om even stil 

te staan bij de geliefden die ons zijn voorgegaan en daarbij 
een kaarsje op te steken of een gebed uit te spreken. Uw 
komst zal tot steun zijn voor alle aanwezigen. 
 
Op 05 november is er weer de Kinderclub! Voor alle jongeren, 
van 15.30 tot 16.45uur op de pastorie; door Elly en haar team. 
Ook hier worden kleine, maar positieve stapjes gezet in de 
goede richting! Vorm gegeven door mooie verhalen, een 
heldere boodschap, het betere knutsel-knip-plakwerk en 
allerlei lekkers. Van harte aanbevolen! 
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Op 14 november zet Jeroen Hoekstra, pastoraal 
medewerker in onze regio en al enige malen bij 
ons voorgegaan tijdens  de dienst, een 
persoonlijke en grote stap voorwaarts. Na een 
zorgvuldige voorbereiding zal hij in een speciale 
viering te Heiloo tot diaken worden gewijd door 
onze bisschop Mgr. Punt. Jeroen zal het zeer waarderen als u 
bij deze feestelijke viering aanwezig kan zijn. Begin volgend 
jaar zal pastoor Samuel dan tijdens een bijzondere 
Eucharistieviering Jeroen als diaken aan u presenteren, 
waarna er gelegenheid zal zijn om hem persoonlijk te 
feliciteren. Namens de St.Urbanusparochie wensen wij Jeroen 
hierbij alvast een goede voorbereiding naar de 14e november  
en een waardevol en gedienstig diakenschap voor de 
toekomst toe. 
 
We zijn als parochiegemeenschap en mens onderweg, waarbij 
we stapje voor stapje in de goede richting bewegen. Het 
vervult ons echt met blijdschap en trots! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van december, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
 

 
 
Het kan nog…. 
 
Zingt u graag, maar wilt u zich niet binden voor langere tijd: 
ons Ceciliakoor nodigt alle zangliefhebbers uit om mee te 
oefenen op de donderdagavonden en mee te zingen in de 
viering van Kerstnacht, 24 december.  
Vooral wat extra mannenstemmen zijn zeer welkom! 
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Misintenties, zaterdag 31 oktober, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Emil Walraven 
Greet van Tol 
 
Misintenties, zondag 1 november, 09.30 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Overledenen van de familie Schrama-Kooijman 
Piet van Rijn 
Gerard Baas 
Lien Bouwman-Leurs 
Pater Kees Veltman 
Herman Baas en overleden familie 
Piet van Schaik 
Greet van Tol 
 
 
Misintenties, maandag 2 november, 19.00 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Martin Groen 
Cees Stolwijk 
Riet de Heij-Fontijn 
Corrie Fontijn-van Wees 
Alie Fontijn-van Diemen 
Overleden familie Fontijn-van Diemen 
Cornelis Wesselingh en overleden familie – jaarmis 
Emil Walraven 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Pastoor Jan Verspeek 
Overleden ouders Baar-Mulder 
Overleden ouders Van Leeuwen-Zaal 
Overleden familie Van Waard-Mulder 
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Misintenties, zaterdag 7 november, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen  
Kees Fontijn 
Suze van Vliet-Jacobs 
Corrie Fontijn-van Wees 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 8 november, 09.30 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Piet den Haan 
Adrianus Huyskes 
Pieter Schrama 
Emil Walraven 
Voor kracht bij een ziekbed 
Uit dankbaarheid  
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Misintenties, zaterdag 14 november, 19.00 uur 
Frits van Rijn 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 15 november, 09.30 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Pater Kees Veltman 
Dave de Laat 
Maria Brozius-van den Berg 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Misintenties, zaterdag 21 november, 19.00 uur 
Emil Walraven 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 22 november, 09.30 uur 
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 ouders Van Rijn-van Schaik 
Sjaak van Tol 
Jo Venes-van Tol 
Edwin Houtkamp 
Anneke de Koning-Holleboom 
Piet den Haan 
Harry en Trees Frijling en overleden familie 
Klaas Zwartendijk 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen 
 
 
  



 11 

Misintenties, zaterdag 28 november, 19.00 uur 
Corrie Fontijn-van Wees 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 29 november, 09.30 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Hein Röling en overleden familie 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Lien Bouwman-Leurs 
Joanna van Oostveen 
Peet van Tol – jaarmis 
Matthieu van Tol 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Uit dankbaarheid bij een 65e verjaardag  
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Allerzielen 2015 
Afscheid nemen van een geliefde roept altijd een gemis op. 
Nooit kan je meer zeggen: hallo. Of: weet je wat ik heb 
meegemaakt. Nooit hoor je meer zeggen: hoe was het vandaag? 
Er blijft een leegte achter die niet zomaar gevuld wordt. Het gemis 
kan dan soms groot en pijnlijk zijn en blijven. Bijzonder is wel altijd 
dat we de verbondenheid blijven vieren over de grenzen van de 
dood heen. 
Er is een mooie  tekst van de heilige Augustinus die ons daarbij kan 
helpen. Hij schrijft: 

‘Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds. Noem me 
zoals je me steeds genoemd hebt. 
Spreek tegen me zoals vroeger. Lach om wat ons samen 
heeft doen lachen. 
Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij. Spreek mijn naam 
uit thuis, zoals je altijd gedaan hebt. 
Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet 
gebroken.’ 

Op 2 november 2015 gedenken we al die mensen die van ons sinds 
31 oktober 2014 zijn heengegaan. 
Alle nabestaanden ontvangen hiervoor een uitnodiging, maar 
natuurlijk bent u allen van harte uitgenodigd, om bij deze 
gedachtenisviering aanwezig te zijn.. 
Moge geloof, hoop en liefde ons daarin dragen en sterken. 
 
Elly van Rooden. 
 

13 jan 2015 Dhr. F. van Rijn 69 jaar 
28 mrt 2015 Mevr. R. de Heij-Fontijn 79 jaar 
29 mrt 2015 Mevr. C. Diel-Spithoven 80 jaar 
20 juni 2015 Dhr. P. den Haan 93 jaar 
18 juli 2015 Pastoor K. Veltman 78 jaar 
25 juli 2015 Mevr. C. Fontijn-van Wees 80 jaar 
07 sep 2015 Dhr. E. Walraven 75 jaar 
12 sep 2015 Dhr. P. van Schaik 77 jaar 
20 okt 2015 Mevr. G. van Tol-Bouwman 82 jaar  
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Beste	  parochianen,	  
	  	  
Door	  handoplegging	  en	  gebed	  	  zal	  onze	  bisschop	  
J.M.	  Punt	  	  
	  
Jeroen	  Hoekstra	  	  
	  
tot	  permanent	  diaken	  wijden	  
	  
op	  zaterdag	  14	  november	  om	  10.30	  uur	  	  in	  de	  
Bedevaartkapel	  op	  het	  	  Diocesaan	  Heiligdom	  
Onze	  Lieve	  Vrouw	  ter	  Nood	  	  te	  Heiloo	  

	  
We	  nodigen	  u	  graag	  en	  van	  harte	  uit	  om	  met	  ons	  mee	  te	  vieren	  en	  
te	  bidden.	  Aansluitend	  aan	  de	  plechtigheid	  is	  er	  een	  receptie	  en	  
gelegenheid	  tot	  feliciteren	  op	  het	  Heiligdom.	  
	  
Komt	  u	  naar	  de	  plechtigheid	  in	  Heiloo:	  In	  verband	  met	  de	  
voorbereidingen	  voor	  de	  receptie	  is	  het	  prettig	  om	  te	  weten	  hoeveel	  
mensen	  ongeveer	  naar	  de	  receptie	  zullen	  komen.	  U	  kunt	  zich	  
opgeven	  via	  het	  volgende	  emailadres:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
diakenwijdingjeroen@outlook.com	  
U	  hoeft	  alleen	  maar	  het	  aantal	  personen	  door	  te	  geven.	  Eventueel	  
kunt	  u	  ook	  het	  secretariaat	  van	  uw	  parochie	  vragen	  de	  aanmelding	  
voor	  u	  door	  te	  geven.	  
Feliciteren	  in	  de	  eigen	  parochie:	  Voor	  wie	  niet	  naar	  Heiloo	  kan	  
komen,	  is	  er	  gelegenheid	  om	  Jeroen	  op	  een	  later	  tijdstip	  te	  
feliciteren	  in	  onze	  kerk.	  Dit	  zal	  t.z.t.	  worden	  aangekondigd	  middels	  
de	  Urbanesklanken,	  de	  website	  en	  de	  mededelingen.	  
Graag	  vragen	  wij	  uw	  gebed	  voor	  Jeroen	  en	  de	  andere	  twee	  
diakenkandidaten.	  
	  	  
Het	  pastoresteam  
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Activiteitenoverzicht november 2015 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

za 31 okt 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
 

Maurice Fontijn 

zo 1 nov 09:30 u Woord- en Communieviering 
Allerheiligen 

Elly v. Rooden 

ma 2 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering  
Allerzielen 

Elly v. Rooden 

do 5 nov 15.30 u Kinderclub Pastorie  

za 7 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering  Marino den Haan 

zo 8 nov 09:30 u Eucharistie Viering  

za 14 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

za 14 nov 10:30 u Diakenwijding Jeroen Hoekstra te Heiloo,  
OLV ter Nood Kapel. Felicitatiemis in Nes 
op 20 december 

zo 15 nov 09:30 u Eucharistie Viering 
 

 

za 21 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo 22 nov 09:30 u Eucharistie Viering /  
Gezinsviering / Chr.Koning 

 

wo 25 nov 09.00 u Kerkwerk  

za 28 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
 

Maurice Fontijn 

zo 29 nov 09:30 u Woord- en Communieviering  
1e zondag advent - Start kerkelijk jaar C 
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zang:  organist: lector: misdienaars: 

samenzang 
 

Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Marino den 
Haan 

 

  Maurice Fontijn 
 

 

    

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk   

 
 
 

   

St. Cecilia Niek Baas Casper Stevens 
 

Casper Stevens 

samenzang Peter Overdijk   

Samenzang 
 

Peter Overdijk Kinderen Anne, Maayke 

    

samenzang Peter Overdijk 
 

Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Margaret 
Timmermans 
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Overzicht activiteiten in het cluster 
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HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID  
 
 
Op 8 december a.s., bij gelegenheid van het hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria, begint het 
buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Paus Franciscus 
heeft het enkele maanden geleden afgekondigd met de diepe wens de 
schatten van Gods liefde en vergeving voor alle mensen open te 
stellen, en dit juist nu, 50 jaar na de sluiting van het Tweede 
Vaticaans Concilie en in een tijd waarin Gods barmhartigheid het 
enige antwoord op het kwaad en de duisternis in onze wereld lijkt te 
zijn. 
 
Het Heilig Jaar of Jubeljaar vindt zijn oorsprong in het Oude 
Testament. In onze Katholieke Kerk wordt het gevierd sinds het jaar 
1300 en wel om de 25 jaar, maar het staat een paus vrij een 
“buitengewoon Heilig Jaar” af te kondigen en te vieren. Het laatste 
Heilig Jaar was in het jaar 2000 en het laatste buitengewoon Heilig 
Jaar was in 1983 bij gelegenheid van het 1950ste jaar van de 
verlossing. 
 
In het document Misericordiae Vultus (Het gelaat van de 
Barmhartigheid), waarmee het Jubeljaar wordt afgekondigd, legt 
paus Franciscus uit dat hij dit Jubeljaar heeft gewild omdat “de 
barmhartigheid de uiterste en hoogste daad is waarmee God ons 
tegemoet komt”. God blijft niet onverschillig tegenover het kwade 
van de wereld en van de mens: “op de ernst van de zonde antwoordt 
God met de volheid van de vergeving. De barmhartigheid zal steeds 
groter zijn dan welke zonde ook en niemand kan een grens stellen 
aan de vergevende liefde van God”. 
 
Bij de opening van een Heilig Jaar wordt plechtig de Heilige Deur 
van de Sint Pieterbasiliek geopend; bij deze gelegenheid wil de paus 
dat deze deur “een Deur van de Barmhartigheid” is, zowel in Rome 
als ook in alle kathedrale kerken van de wereld, om zo alle gelovigen 
wereldwijd de kans te geven om, als teken van bekering en 
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zelfverlating, via de Heilige Deur binnen te treden in Gods 
barmhartigheid. 
 
Dit Jubeljaar moet een heroriëntering van het leven en de taak van de 
Kerk worden. “De Kerk heeft de zending de barmhartigheid van God 
te verkondigen, het kloppend hart van het evangelie, dat door middel 
daarvan het hart en de geest van iedere persoon moet bereiken. De 
eerste waarheid van de Kerk is de liefde van Christus, die doorgaat 
tot aan vergeving en zelfgave.” Maar deze liefde moet concreet en 
zichtbaar zijn, “daarom moet waar de Kerk aanwezig is, de 
barmhartigheid van de Vader zichtbaar zijn. In onze parochies, 
gemeenschappen, verenigingen en bewegingen, kortom, overal waar 
Christenen zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid kunnen 
vinden”. 
 
Als men over barmhartigheid en vergeving spreekt, dan komt meteen 
de vraag naar boven: en hoe zit het met de gerechtigheid? Paus 
Franciscus: “Barmhartigheid is niet tegengesteld aan gerechtigheid, 
maar drukt het gedrag van God jegens de zondaar uit: Hij geeft hem 
een verdere mogelijkheid om tot inkeer te komen, zich te bekeren en 
te geloven. (…) Als God bij de gerechtigheid halt zou houden, dan 
zou Hij ophouden God te zijn, Hij zou zoals alle mensen zijn die een 
beroep doen op het respect voor de wet. Gerechtigheid alleen is niet 
voldoende en de ervaring leert dat zich alleen hierop beroepen het 
gevaar inhoudt haar te verwoesten. Daarom gaat God met 
barmhartigheid en vergeving verder dan de gerechtigheid”. 
 
En de barmhartigheid van God is niet anoniem maar heeft een naam 
en is te identificeren met een persoon: “Deze gerechtigheid Gods is 
de barmhartigheid die aan allen wordt verleend als genade krachtens 
de dood en verrijzenis van Jezus Christus. Het kruis van Christus is 
dus Gods oordeel over ons allen en de wereld, omdat het ons de 
zekerheid van de liefde en het nieuwe leven biedt.” 
 
Om nu de viering van het Heilig Jaar voor alle gelovigen een 
werkelijk moment van ontmoeting met de barmhartigheid van God te 
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laten zijn, geeft paus Franciscus enkele aanwijzingen aan de 
gelovigen wereldwijd. 
 
Het is ten eerste zijn wens “dat elke gelovige de aflaat* van het 
Heilig Jaar moge verkrijgen, en dat die dan werkelijk zal worden 
ervaren als een teken van de barmhartigheid van God, die iedere 
persoon tegemoet komt in het Gelaat van de Vader die ontvangt en 
vergeeft, de begane zonden volledig vergeet”. De paus heeft verder 
bepaald dat “de aflaat verkregen kan worden in de heiligdommen 
waar de Heilige Deur open is en in de kerken die gewoonlijk als 
Jubileumkerken worden gezien. Het is belangrijk dat dit moment in 
de eerste plaats wordt verbonden met het Sacrament van Verzoening 
(de biecht) en met de viering van de Heilige Eucharistie, met een 
overweging over barmhartigheid. Het zal nodig zijn dat deze 
vieringen de geloofsbelijdenis bevatten en gebed voor de paus zelf en 
zijn intenties voor het welzijn van de Kerk en de gehele wereld”. 
 
Maar de paus vergeet ook de zieken niet en de mensen die vaak aan 
huis gebonden zijn en die onmogelijk door de Heilige Deur kunnen 
binnengaan: “Voor hen zal het een grote steun zijn om hun ziekte en 
lijden te beleven als een ervaring van de nabijheid van de Heer die, in 
het mysterie van Zijn lijden, dood en verrijzenis de koninklijke weg 
wijst die betekenis schenkt aan pijn en eenzaamheid. Deze tijd van 
beproeving te beleven met geloof en vreugdevolle hoop, het 
ontvangen van de Communie of het bijwonen van de Heilige Mis en 
gemeenschappelijk gebed, ook al is dat via de verschillende 
communicatiemiddelen, zal voor hen de manier zijn om de aflaat van 
het Heilig Jaar te ontvangen”. 
 
Het is verder een diepe wens van paus Franciscus dat alle gelovigen 
de rijkdom herontdekken van de geestelijke en lichamelijke werken 
van barmhartigheid**; daarom: “Iedere keer dat een gelovige 
persoonlijk één of meer van deze handelingen verricht, zal hij of zij 
zeker de aflaat van het Heilig Jaar verkrijgen. Vandaar de 
verplichting om in barmhartigheid te leven om de genade van 
volledige en diepgaande vergeving te verkrijgen door de kracht van 
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de liefde van de Vader die niemand uitsluit”. De aflaat van het Heilig 
Jaar kan natuurlijk ook verkregen worden voor de overledenen want 
wij zijn met hen verbonden door de getuigenis van het geloof en de 
liefde die zij ons nagelaten hebben. 
 
Tenslotte heeft de paus een liefdevol maar tevens duidelijk woord 
gezegd over “één van de ernstigste problemen van onze tijd”, 
namelijk de “wijdverbreide en gevoelloze mentaliteit” rond de 
tragedie van abortus: “Sommigen ervaren de tragedie van een abortus 
met oppervlakkig bewustzijn, alsof zij de extreme schade die zo’n 
handeling inhoudt niet begrijpen. Vele anderen, aan de andere kant, 
geloven dat ze geen andere keuze hebben, hoewel zij het moment 
zelf als een nederlaag beschouwen. In het bijzonder denk ik aan al 
die vrouwen die hun toevlucht hebben gezocht tot abortus.  
 
Ik ben mij wel bewust van de druk die hen tot deze beslissing heeft 
geleid. Ik weet dat het een existentiële en morele beproeving is. Ik 
heb zo vele vrouwen ontmoet die in hun hart het litteken dragen van 
deze hartverscheurende en pijnlijke beslissing. Wat er is gebeurd, is 
ten diepst onrechtvaardig; maar alleen het onder ogen zien van de 
waarheid kan ons in staat stellen de hoop niet te verliezen. De 
vergeving van God kan niet ontzegd worden aan iemand die berouw 
heeft, vooral niet als die persoon met een eerlijk hart om het 
Sacrament van Verzoening vraagt, om zo verzoening met de Vader te 
behalen”. Mede om die reden heeft de paus besloten om “aan alle 
priesters, tijdens het Heilig Jaar, de volmacht te geven om absolutie 
te schenken voor de zonde van abortus aan degenen die dit hebben 
laten plegen en die hier met berouwvol hart vergeving om vragen”. 
 
De paus vertrouwt verder dit Jubeljaar aan de Moeder van de 
Barmhartigheid toe, de Maagd Maria, in de hoop dat de Kerk “de 
echo mag worden van het Woord van God dat luid en overtuigend 
weerklinkt als een woord en een gebaar van vergeving, steun, hulp, 
liefde. Moge zij nooit moe worden barmhartigheid aan te bieden en 
altijd geduldig zijn in troosten en vergeven”. 
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En laten wij niet vergeten te bidden dat dit Jubeljaar ook aan onze 
parochie rijke genadegaven moge schenken. 
 
Pastoor Samuel 
 
 
 
 
* Wat is een aflaat? De aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van 
God van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, 
reeds vergeven werden; de goed ingestelde gelovige kan deze 
kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden 
verwerven door toedoen van de kerk die als beheerster van de 
verlossing met gezag de schat der voldoeningen van Christus en de 
heiligen uitdeelt en toepast (Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 
1471). 
 
** De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid zijn: (1) de 
hongerigen spijzen, (2) de dorstigen laven, (3) de vreemdelingen 
herbergen, (4) de naakten kleden, (5) de zieken verzorgen en 
bezoeken, (6) de gevangenen bezoeken en (7) de doden begraven. 
 
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn: (1) 
onderricht geven, (2) goede raad verstrekken, (3) de bedroefden 
troosten, (4) de zondaars terecht wijzen, (5) bedreiging geduldig 
dragen, (6) zij die ons beledigen graag vergeven en (7) voor de 
levenden en de doden bidden (zie Catechismus van de Katholieke 
Kerk n. 2447). 
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Collectes november  
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in 
het weekend van 7 en 8 november. 

Van de collecte in het weekend van 14 en 15 november is 15% bestemd 
voor het Jongerenwerk in de Katholieke kerk.   
 
Opbrengst collectes  
 

 26 + 27 september  198,15 
    3 +  4 oktober 282,35 
  10 + 11  oktober 250,45 
  17 + 18  oktober 317,80 Wereldmissiezondag 

 

	  
 
 

 

†  Margaretha Gesina van Tol-Bouwman 

- Greet – 
 

 Nooit klagend, nooit vragend, 
 Haar lasten in stilte dragend, 
 Haar handen hebben voor ons gewerkt, 
 Haar hart heeft voor ons geklopt,   
 Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht 
 
Ouder-Amstel,  22 november 1932,     Ouderkerk a/d Amstel,  20 oktober 2015   
 
Op zaterdag 24 oktober hebben wij om 11.00 uur afscheid van haar 
genomen in onze door haar zo geliefde Sint Urbanuskerk en aansluitend 
haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons parochiekerkhof 
Vreedenhof.  
 

Moge zij na een leven van werk, zorg en plicht, nu samen zijn met Peet, 
haar man en rust vinden in de eeuwige liefde van God, haar schepper. 
 

Wij wensen de kinderen, schoon- en kleinkinderen, de gehele familie en 
ieder die haar dierbaar was veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Kerkbalans:  Uw bijdrage leveren is wel vrijwillig, maar vooral 
noodzakelijk 
 

Beste mensen, de stand bedraagt per 21 oktober  €. 16.293,57 
 

Een heel behoorlijk bedrag, al moet er nog erg veel binnenkomen voor 
we de doelstelling voor 2015 zullen realiseren. Om de deur open, het 
gebouw verwarmd en al die zaken die zo gewoon lijken voort te kunnen 
zetten hebben  we dit jaar nog minimaal €. 6.207 nodig. En zelfs als we 
dit bedrag halen teren we nog behoorlijk in op onze reserves en dat is 
uitermate verontrustend. Het is hard om vast te moeten stellen dat de 
kosten stijgen, de opbrengsten hierbij achterblijven en het kerkbezoek 
blijft afnemen:   
 

” Gaan we het redden, hoe het tij te keren ? ” 
 

Misschien denkt u dat het zo'n vaart niet zal lopen; de kerk bestond 
altijd al en zal wel blijven bestaan. En zo is het ook.  Dat " De Kerk " zou 
verdwijnen lijkt onmogelijk. Maar of, en hoe de kerk in Nes aan de 
Amstel stand zal houden hangt in grote mate af van de bereidheid van 
ons allen om bij te dragen.  Dus onder andere van u….  en mij.  Laten 
we ons best doen om in ieder geval het bedrag van vorig jaar te 
evenaren, of zelfs te overschrijden.   
 

Graag willen wij alle gulle gevers die in 2015 hun bijdrage al hebben 
voldaan hiervoor bedanken, al is een extra bedrag natuurlijk welkom. 
  

En voor hen die van plan zijn om hun bijdrage voor dit jaar nog te  
leveren, 
 

’’ Doe dit vooral vandaag,  
dan kunt u het morgen niet vergeten ’’ 

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om gedurende vijf 
jaar -via een schenkingsakte- 	  een vast bedrag te schenken.  Hierdoor 
ontvangt u, middels de inkomstenbelasting,  een flink gedeelte van uw 
schenking terug.  Dit kan zelfs zonder tussenkomst van een notaris 
geregeld worden.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij:  
John Fontijn en Joop Sibum.   

 

De contactgegevens vindt u op pagina 2 van de Urbanesklanken. 
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Stichting Vrienden van de Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
Bijzondere gift 
Op 12 september jl. is Piet van Schaik overleden.  
In de beginjaren van de stichting heeft hij deel uitgemaakt van het 
bestuur. Geheel tot onze verrassing heeft familie van Schaik de 
aanwezigen bij de afscheidsdienst gevraagd in plaats van bloemen een 
gift voor onze stichting te doen. In totaal doneerden de aanwezigen 
1.375,20 euro. Een heel mooi bedrag wat hopelijk spoedig besteed kan 
worden aan de restauratie van de doopkapel. Wij danken familie van 
Schaik voor dit bijzondere initiatief en wensen hen veel sterkte met het 
verlies van Piet. 
 
Succesvol Jong Talent Concert 
Zondag 27 september bezochten bijna 100 mensen het door ons 
georganiseerde Jong Talent Concert 2015. Het was een prachtig concert 
van 15 jonge muzikanten op piano, cello en viool. De entree was gratis 
dankzij een subsidie van stichting Sempeduca en we hebben 182 euro 
aan giften van de bezoekers ontvangen. Op onze website en Facebook-
pagina kunt u het programma en meer foto’s zien. De muziekopname op 
CD is voor 10,- bij ons te bestellen. 
 

 
 

De aanwezigen waren zo enthousiast over het niveau van de muziek en 
akoestiek in combinatie met de mooie omgeving dat er gelijk goede 
ideeën ontstonden voor een Jong Talent Concert 2016. Wordt dus 
hoogstwaarschijnlijk vervolgd. 
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Stichting Vrienden van de Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 
 
Bezoek wandelgroep Santiagogenootschap 
Op zaterdagmiddag 3 oktober hebben 30 wandelaars van het Santiago-
genootschap de Urbanuskerken in onze regio bezocht. De groep liep een 
wandeltocht van 26 kilometer langs de vier Urbanuskerken in 
Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel, Nes aan de Amstel en 
Bovenkerk. De wandeltocht verliep zo voorspoedig dat men een uur 
eerder arriveerde dan gepland. Maar dat is door het ontvangstcomité, Eef 
Baar en Yvonne Seebregts, soepel opgelost. Na een rustpauze met 
koffie/thee in de pastorie hebben de wandelaars de kerk bezichtigd. De 
enthousiaste wandelaars vonden ‘onze’ kerk het meest indrukwekkend. 
Ze hebben beloofd op weg naar Bovenkerk nog af en toe om te kijken 
naar de kerktoren in Nes. De groep was enthousiast over onze ontvangst 
en verzorging en heeft een mooie gift van 150 euro op onze 
bankrekening gestort voor de restauratie van de doopkapel.  
 
Rondleiding op verzoek 
Heeft u interesse in een georganiseerde groepsrondleiding en/of 
beklimming van de kerktoren in de Urbanuskerk? Neemt u dan contact 
met ons op. Voor groepen van minimaal 10 personen kunnen we in 
overleg een datum plannen en een programma afstemmen. Misschien 
een leuk idee voor een familie-reünie of andere gelegenheid. 
 
Kerst aan de Amstel: 19/20 december 
In het weekend voor kerst organiseren wij ‘Kerst aan de Amstel’. Op de 
zaterdagmiddag is er een kerstfair in en rondom de kerk in samen-
werking met lokale ondernemers en zondagmiddag is er een kerstconcert 
van harmonieorkest St. Aemiliaan uit Kerkrade (www.aemiliaan.nl).  
Ook is tijdens deze dagen een grote kerststallententoonstelling te 
bewonderen in de kerk. Deze kerststallen zijn van dezelfde eigenaar als 
de kerststallen die twee jaar geleden zijn tentoongesteld rond de 
kerstdagen. We zijn erg blij dat het ook dit jaar lukt, met veel inzet van 
vrijwilligers, om dit voor elkaar te krijgen. 
Binnenkort volgt meer informatie. Reserveer alvast de data in uw 
agenda! 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 020-6152215 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
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Gezinsviering 22 november 
 

22 november staat er weer een gezinsviering gepland. 
Het thema van deze viering is : 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 
De viering begint om  9.30 uur 

 

Na de viering worden de kinderen en de ouders die volgend jaar 
hun eerste Heilige Communie gaan doen verwacht in de pastorie. 

Daar krijgen ze dan het eerste Heilige communie project 
uitgereikt. 

 

En voor de andere kinderen en ouders staat de limonade en 
koffie klaar in de pastorie. 

Wij hopen jullie te zien. 
 

Angela, Marja, Elly en Angela 
 

 
 
Nesser	  Dames,	  maandag	  23	  november	  
	  
Sinterklaasavond	  
	  
Vanavond	  eens	  een	  ander	  heerlijk	  avondje!	  
Mevrouw	  Madelijn	  Duyvestein	  komt	  ons	  vertellen	  	  
over……	  Sinterklaaspapier!!!!	  
Jullie	  zullen	  denken:	  wat	  is	  daar	  nu	  over	  te	  zeggen?	  	  
Nu,	  laat	  dat	  maar	  aan	  haar	  over.	  Ze	  is	  overal	  
geweest	  met	  haar	  papier,	  op	  televisie	  en	  in	  
kranten.	  En	  zij	  kan	  daar	  heel	  plezierig	  over	  vertellen.	  
	  
En	  wie	  weet	  komt	  daar	  nog	  een	  aapje	  (sorry,	  een	  pietje)	  uit	  het	  papier	  
rollen.	  
	  
Graag	  van	  tevoren	  opgeven	  bij	  Marjon	  of	  Marja	  den	  Haan.	  
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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 
 
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 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 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
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          
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Rouwgroep 

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of 
laat krijgt iedereen te maken met de dood van 
vader, moeder, partner of soms ook een 
(klein)kind. En wie met zo’n groot verlies 
geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak 
daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je 
moet op weg in het land van het verlies, een land 

waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.  
 
Van januari tot en met mei 2016 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn 
– De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die de afgelopen jaren met 
zulk verlies te maken hebben gehad. Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen 
thema.  
Centraal zal het uitwisselen van ervaringen staan. Of u gelovig bent of lid 
van een kerk maakt hierbij niet uit. Iedereen is welkom, ook als u van 
buiten Uithoorn komt. Het gaat in de bijeenkomsten vooral om de 
onderlinge steun,  
die lotgenoten elkaar kunnen geven.  
 
De bijeenkomsten staan onder leiding van Elly van Rooden, catechiste van 
de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan 
de Amstel en Aalsmeer en dominee Harold Oechies van de Protestantse 
Gemeente van Uithoorn. Als pastores hebben wij gezien dat mensen met 
een pijnlijk verlies, niet gemakkelijk andere mensen opzoeken. Wanneer ze 
echter anderen ontmoeten die hetzelfde meegemaakt hebben, kan dat een 
gevoel geven van herkenning: ‘Die weet ook wat het is, te moeten leven 
met een lege plaats’.  
 
Dinsdag 15 december 2015 is er om 14.00 uur een 
informatiebijeenkomst in De Schutse, de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken en om te zien of het 
u zou kunnen helpen. Voor vragen en meer informatie: 
 
Harold Oechies         0297 - 26 74 11 dsharoldoechies@pkn-uithoorn.nl 
Elly van Rooden       0252 - 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl 


