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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, 
 
      eloof, Hoop en Liefde... Centrale thema’s en missie binnen      
onze parochie en gedurende ons samenzijn in en om de kerk 
en pastorie. En daar werd half september voor even een 
tijdelijke missie aan toegevoegd: film! Van 14 t/m 18 

september jl. was de pastorie het decor van 
filmopnamen voor de Nederlandse speelfilm -
‘Riphagen’-. Een omvangrijke operatie welke 
na maanden van voorbereidingen tussen het 
productiebedrijf en het parochieteam zijn 
beslag kreeg. Acteurs, waaronder een aantal 
bekend van diverse tv-programma’s, 
figuranten, regisseur, camera-, belichting-, 
geluid- en decorspecialisten, cateraar (wie 
wilde kon heerlijk mee-eten!), beveiliging, 
evenals clapperloader, focus-puller, gaffer, 

grimer, grip (..) en nog vele andere personen maakten die 5 
dagen dankbaar gebruik van het gebouw als filmlocatie. De 
pastorie stond in al deze drukte haar mannetje! Geen plek 
werd onbenut gelaten, van opnameplaats in de 
pastoorskamer, oude keuken, vergaderzaal en zolder tot 
werkplek in vestibule, keuken, hal en slaapkamers. Een 
onvoorstelbaar mierennest, welke op het eerste oog als 
ongeorganiseerd overkwam. Maar wanneer eenmaal op luide 
toon het “stilte voor de opname!” door de kamer schalde, 
focuste iedereen zich doelbewust als 
één persoon op de scene die moest 
worden opgenomen. Praten en lopen 
(denk aan de krakende traptreden)? 
Eheh, ten strengste verboden! Enige 
uitzondering vormde elk uur het 
trouwe geluid van de kerkklok. 
Vooral het luiden van 12uur was een 
leuke; benieuwd of dit ook gaat 
terugkomen in de film... Ze zou als 
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figurant goed staan in de aftiteling. Vele aanwezige 
parochianen die een bezoek aflegden tijdens de opnamen, 
waaronder onze beide pastores Samuel en Henry, waren diep 
onder de indruk evenals geamuseerd door hetgeen er allemaal 
plaatsvond. Mocht u niets hebben gezien van al deze 
activiteiten: op onze website www.urbanusparochienes.nl zal 
een fotoverslag worden geplaatst zodat u toch een indruk kunt 
krijgen van dit gebeuren. De film zelf zal rond mei 2016 te zien 
zijn in de Nederlandse bioscopen, gevolgd door een korte tv-
serie. 
 
Een eeuwigdurende missie binnen de parochie betreft het wel 
en wee van onze medemens. Niet alleen onze 
medeparochiaan binnen onze eigen grenzen, maar ook ver 
daarbuiten. Regelmatig dragen we hier ons steentje aan bij 
middels de verschillende collectes tijdens de vieringen. Of 
meer specifieke acties zoals de broodactie voor Dick 
Wesselingh in Albanië en de inzameling van levensmiddelen 
voor de voedselbank. In de maand oktober gaan we helemaal 
los: in het weekend van 17&18 oktober (missiezondag) zal 
Angela en haar team weer aanwezig zijn met allerlei artikelen 
uit de wereldwinkel. U kunt daarbij allerlei lekkers kopen, van 
koffie thee en chocolade tot jam, koekjes en allerlei andere 
lekkernijen. Alles met het predicaat ‘Fair Trade’, dus 
verantwoord en steeds tegen redelijke prijzen, waarbij de 
opbrengst gaat naar het goede doel. Laten we samen flink 
uitpakken, scheelt na afloop tenslotte het opnieuw moeten 
inpakken... 

Vervolgens zal op 25 oktober 
tijdens de viering speciaal aandacht 
worden gegeven aan de stichting 
‘Barbarugo’. Medeparochiaan Ruud 
Goedknegt zal een presentatie 
geven over dit bijzondere initiatief 
waarmee hij de werklozen in Ghana 
weer in staat wil stellen om hun 
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eigen boterham te verdienen, zodat hun kinderen naar school 
kunnen en de vicieuze cirkel van armoede doorbroken wordt. 
Er wordt op het moment van dit schrijven actie ondernomen 
om deze dienst een lokaal en muzikaal tintje mee te geven. Al 
met al belooft het een boeiend en inspirerend samenzijn te 
worden. We rekenen op een grote opkomst. 
 
Ook Elly en haar team starten op 01 oktober aan een volgende 
missie met de ‘Kinderclub’ 
waarbij ze inzetten op het 
vertellen van mooie verhalen en 
gezellig knutselen en samenzijn 
waarbij de kinderen kennis 
nemen van dezelfde ‘Geloof, 
Hoop en Liefde’ waar wij als 
parochie en gemeenschap voor staan. Zeer succesvol waar 
ook uw kinderen steeds van harte welkom zijn! 
 
Een emotionele en tegelijk bijzondere ontmoeting vond plaats 
rond het afscheid van parochiaan Piet van Schaik. Hij overleed 
op 12 september jl. Missie van de familie was om op een 
gedenkwaardige en eervolle wijze Piet te bedanken, middels 
mooie woorden en gezang. Het was een indrukwekkend 
samenzijn. 
 
Missionair onderweg als parochie en gemeenschap, met 
Geloof, Hoop en Liefde als cement en bouwsteen. Het is een 
missie die loont en daarmee de moeite waard blijft! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam. 
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Misintenties, zaterdag 3 oktober, 19.00 uur 
Corrie Fontijn-van Wees 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 4 oktober, 09.30 uur 
Pater Kees Veltman 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Nico de Jong 
Piet Schrama 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Joanna van Oostveen 
Piet van Rijn 
Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen 
Ans Schouten-van Groeningen 
Uit dankbaarheid en liefde voor elkaar 
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Misintenties, zaterdag 10 oktober, 19.00 uur 
Emil Walraven 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 11 oktober, 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 
Maria Brozius-van den Berg 
Kors van Rijn 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Voor kracht bij een ziekbed 
Uit dankbaarheid  
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Misintenties, zaterdag 17 oktober, 19.00 uur 
Frits van Rijn 
Corrie Fontijn-van Wees 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 18 oktober, 09.30 uur 
Emil Walraven 
Pater Kees Veltman 
Piet den Haan 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Klaas Zwartendijk 
Joanna van Oostveen 
Lien Bouwman-Leurs 
Voor slachtoffers van ebola en natuurrampen 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Jan van Schaik – jaarmis 
Wilhelmus Röling 
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Misintenties, zaterdag 24 oktober, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 25 oktober, 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 familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Sjaak van Tol 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Anneke de Koning 
Edwin Houtkamp 
Dave de Laat 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Dat we allen goed werk mogen houden 
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Activiteitenoverzicht oktober 2015 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 

Do. 1 okt. 15:30 u "De Kinderclub!"  

Za. 3 okt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

Zo. 4 okt. 09:30 u Eucharistie Viering Pater Peter Klos 

Za. 10 okt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

Zo. 11 okt. 09:30 u Eucharistie Viering  

Za. 17 okt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering  Elly v. Rooden 

Zo. 18 okt. 09:30 u Eucharistie Viering 
Latijnse mis: Missa Breve 

 

  Hele weekend WERELDWINKEL verkopen! 

Za. 24 okt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

Zo. 25 okt. 09:30 u Eucharistie Viering Pater Peter Klos 

Zo. 25 okt. 09:30 u Presentatie Stichting Barbarugo met als thema:  

Za. 31 okt. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

Zo. 1 nov. 09:30 u Woord- en Comm.viering 
Allerheiligen 

Elly v. Rooden 

Ma. 2 nov. 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
Allerzielen 

Elly v. Rooden 
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zang:  organist: lector: misdienaars: 

    

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab en Cock 

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia 
 

Leo van Rijt Casper Stevens Casper Stevens 

    

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke 

Vervolg op het werk van pastoor Verspeek in Ghana  

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Marino den Haan  
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Misintenties, zaterdag 31 oktober, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, maandag 2 november, 19.00 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Coony Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Martin Groen 
Cees Stolwijk 
 
 
 
  



 13 

Overzicht activiteiten in het cluster 
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Collectes oktober  
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in 
het weekend van 3 en 4 oktober, tevens de collecte in het kader van de 
Wereldmissiedag voor de kinderen. 
 

Op 17 en 18 oktober staat de collecte in het teken van de 
Wereldmissiedag. 
 

Opbrengst collectes  
 

29 + 30 augustus,  Miva zomeraktie 371,55 
  5 +  6  september 267,10 
12 + 13 september  410,75 
19 + 20 september  298,85 

 

In de  NIEUWE KERK  te Amsterdam  ’n bijzondere tentoonstelling 
over het Christendom en keizer Constantijn 

 

Vanaf oktober zijn in De Nieuwe Kerk te Amsterdam zeldzame 
kunstschatten uit onder andere de Vaticaanse Musea te bezichtigen in 
de tentoonstelling: De droom van keizer Constantijn – Kunstschatten uit 
de Eeuwige Stad.  Rome veranderde in de vierde eeuw van de 
multireligieuze keizerlijke hoofdstad vol tempels met kolossale 
keizerbeelden tot pauselijk centrum gedomineerd door kerken met 
kruisen. Het is een succesverhaal in slow motion: hoe het christendom 
in korte tijd van een kleine geloofsgemeenschap een dominante religie 
kon worden, met een allesbepalende invloed op de westerse wereld. 
Dit werd vooral mogelijk één persoon: keizer Constantijn de Grote.   
 

Eerste blikvanger bij deze unieke tentoonstelling is een ‘kopie’ van de 
beroemde triomfboog van Constantijn naast het Colosseum.  
Net als de Romeinen destijds, maakt de tentoonstellingsbezoeker zijn 
eigen entree onder deze boog. De stad was in die tijd een multiculturele 
smeltkroes, waarin uiteenlopende religies beleden werden.  
Het christendom, met zijn joodse wortels, was in opkomst. 
 

In 312 had keizer Constantijn een droom, waarin hem de overwinning 
op zijn rivaal Maxentius werd aangekondigd, als hij openlijk zijn steun 
betuigde aan Christus.  Zo geschiedde: het Christogram verscheen op 
het keizerlijk vaandel, waarna hij zijn rivaal versloeg bij de Milvische 
Brug nabij Rome.  Maxentius verdronk in de Tiber, de christenen zagen 
Constantijn nu als een van hen. In opdracht van Constantijn verrezen al 
binnen enkele jaren monumentale kerken. Een nieuw moreel kompas 
deed zijn intrede waarin armenzorg, heiligendagen, relikwieën en 
martelarencultussen een plaats kregen. Binnen enkele decennia raakte  	  
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het hele openbare leven in Rome doordrongen van het christendom, al  
werd de antieke cultuur niet direct verlaten.  Een revolutie met immense 
invloed op de mondiale godsdienst en cultuur door de eeuwen heen. 
 

In het oktobernummer van het bisdomblad  “SamenKerk”  vindt u een 
uitgebreid artikel over deze tentoonstelling. 
t/m 7 febr. 2016  De Nieuwe Kerk Amsterdam (naast Paleis op de Dam) 
dagelijks van 11.00 – 17.00 uur    
Toegang:  €. 16,00  met Museumjaarkaart  € 4,50  
( kinderen t/m 11 jaar gratis) 
 

Zie ook de website:   www.nieuwekerk.nl 
 

 

†    Piet van Schaik 
 

10	  januari	  1938	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  september	  2015	  
	  
Op	  zaterdag	  19	  september	  hebben	  wij	  afscheid	  van	  hem	  genomen	  in	  de	  
hem	  zo	  toegenegen	  Sint	  Urbanuskerk	  en	  hem	  aansluitend	  begraven	  op	  de	  	  

parochiebegraafplaats	  Vreedenhof.	  
	  

Wij	  wensen	  Ria	  zijn	  vrouw,	  	  dochters,	  	  schoonzonen,	  	  kleinkinderen	  en	  alle	  
andere	  familieleden	  die	  hem	  zo	  node	  moeten	  missen	  heel	  veel	  sterkte	  bij	  
het	  verwerken	  van	  dit	  verlies.	  	  
	  

	  

†  Emil	  Johan	  Wilhelm	  Walraven	  
          Onze vaste zaterdagavondbezoeker uit Uithoorn 

 

18 oktober 1939       7 september 2015  
 

Heeft na een kort ziekbed het leven op aarde achter zich moeten laten. 
 

De uitvaartdienst heeft elders plaatsgevonden, Emil is op 11 september na  
een laatste samenzijn  gecremeerd in Crematorium Bouwens te Uithoorn. 
 

Moge hij nu thuis zijn bij Onze Lieve Heer waarop hij zo vertrouwde. 
 

Wij wensen zijn vrouw Ellen, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij 
het verlies van deze markante persoonlijkheid.  
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MISSIO	  Wereldmissiemaand	  2015	  

GEEF	  HOOP	  AAN	  DE	  CHRISTENEN	  IN	  PAKISTAN	  
Wereldmissiemaand	  besteedt	  dit	  jaar	  aandacht	  aan	  
de	  katholieke	  kerk	  in	  Pakistan.	  In	  dit	  islamitische	  
land	  hebben	  minderheidsgroepen,	  onder	  wie	  de	  
christenen,	  het	  zwaar:	  armoede,	  analfabetisme,	  
religieus	  geweld	  en	  terroristische	  aanslagen.	  
	  

KATHOLIEKEN	  IN	  EEN	  ISLAMITISCH	  LAND	  
Het	  aantal	  katholieken	  in	  Pakistan	  bedraagt	  1,15	  
miljoen,	  toch	  	  
vormen	  de	  katholieken	  een	  minderheid	  in	  Pakistan.De	  kerk	  draagt	  	  
met	  haar	  onderwijs	  en	  gezondheidszorg	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  dit	  islamitische	  land,	  waar	  veel	  armoede	  is	  en	  veel	  mensen	  	  
geen	  enkele	  toegang	  tot	  onderwijs	  en	  gezondheidszorg	  hebben.	  
	  

POSITIE	  VAN	  VROUWEN	  EN	  MEISJES	  
Hoewel	  vrouwen	  en	  mannen	  volgens	  de	  Pakistaanse	  wet	  officieel	  
gelijke	  rechten	  hebben,	  komt	  daar	  in	  de	  praktijk	  weinig	  van	  terecht.	  
Er	  is	  veel	  geweld	  tegen	  vrouwen,	  zoals	  verbrandingen	  en	  verkracht-‐	  
ingen.	  De	  oude	  stammentradities,	  die	  nog	  veel	  invloed	  hebben,	  
staan	  vrouwen	  geen	  actieve	  rol	  in	  de	  samenleving	  toe.	  	  
	  

HELP	  MEE	  EN	  GEEF	  HOOP	  AAN	  DE	  CHRISTENEN	  IN	  PAKISTAN	  
Missio/Pauselijke	  Missiewerken	  steunt	  de	  parochies	  en	  religieuzen	  
in	  Pakistan	  bij	  hun	  pastorale	  werk,	  onder	  meer	  op	  het	  gebied	  van	  	  
vrouwenrechten,	  de	  interreligieuze	  dialoog	  en	  vredeswerk.	  
	  

HELPT	  U	  MEE?	  
Geef	  dan	  in	  de	  collecte	  van	  het	  weekend	  17/18	  oktober	  	  
of	  stort	  u	  bijdrage	  op	  NL65	  INGB0000	  0015	  66,	  t.n.v.	  
MISSIO	  Wereldmissiemaand,	  te	  Den	  Haag.	  
	  

WERELDWINKEL	  VERKOOP	  
Wij	  staan	  op	  17/18	  oktober	  achter	  in	  de	  kerk	  om	  de	  produkten	  
vervaardigd	  door	  de	  mensen	  uit	  derde	  wereld	  landen	  te	  verkopen.	  
En	  natuurlijk	  onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  koffie/thee.	  
Mogen	  wij	  op	  U	  steun	  rekenen?  
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Herdenking overledenen aan de Europese 
buitengrenzen  
 
De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de 
steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een 
herdenking plaats van de overledenen aan de Europese 
buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over 
omgekomen migranten een belangrijke plaats in.  
 
Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. 
Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken 
in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal 
naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren 
’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel 
zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. 
Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat 
vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.  
 
Voorprogramma met Tineke Strik 
Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de 
Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Hermitage) een 
korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke 
Strik. Tineke Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer 
en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak 
heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en rechtsstaat 
te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.  
 
Programma:  
15.15 uur:  inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe 
Keizersgracht 1A  
15.30 uur:  vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding 
van Tineke Strik 
16.00 uur:  nagesprek 
17.00 uur:  start oecumenische herdenking op steiger voor de 
Hermitage, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), 
pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. 
Jan Hendriks (bisdom Haarlem) 
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Informatie 
Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie 
Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823, 
of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 06 - 81673263 (Gerard 
Moorman) 

 

De herdenking wordt 
georganiseerd door Kerk in Actie, 
Justice and Peace Nederland, het 
Wereldhuis van de Protestantse 
Diaconie Amsterdam, Catholic 
Worker Amsterdam. 
 

 
 

 
Een bijzondere Missiezondag 
 
We zijn gewend dat er op Missiezondag geld wordt opgehaald voor 
een ver land waar we soms weinig binding mee hebben. Maar dit 
keer gaan we vieren dat we drie jaar 
geleden het werk van onze pastoor  
Jan Verspeek weer opgepakt hebben.  
Ja, dat wordt echt vieren! Tijdens de mis 
op 25 oktober komt het Ghanees koor 
van de All Saints Church zingen.  
Weet wel, hun zingen is uitbundig en is 
dansen tegelijk. U zult er van genieten. 
In de feestpredikatie van pater Peter Klos wordt verteld wat wij als 
Sichting Barbarugo al in Ghana gedaan hebben en met uw 
medewerking nog gaan doen. Neem vrienden en buren mee, want dit 
wilt u niet graag misssen. 
 
Ruud Goedknegt  
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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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Kerstmis	  	  2015	  -‐	  Koor	  St	  Cecilia	  
De	  leden	  van	  het	  koor	  St	  Cecilia	  

willen	  dit	  jaar	  de	  gezangen	  verzorgen	  
tijdens	  de	  Kerstavondviering.	  

Iedereen	  die	  graag	  zingt	  wordt	  van	  harte	  uitgenodigd	  
om	  het	  koor	  op	  Kerstavond	  te	  komen	  versterken.	  

Ook	  op	  1e	  Kerstdag	  zal	  het	  koor	  zingen	  
tijdens	  de	  feestelijke	  viering	  om	  9.30	  uur.	  

Wij	  repeteren	  iedere	  donderdag	  van	  20.00	  uur	  tot	  21.30	  uur.	  
Wij	  zien	  U	  gaarne	  tegemoet.	  
Namens	  St	  Cecilia,	  	  Niek	  Baas	  

	  
 

 
 

Nesser Dames Vereniging 
maandag 26 oktober: 
 

Creatief dienblad 
 
Vanavond gaan we een dienblad beplakken met servetten.  
Heb je zelf een leuke servet, neem die mee,  
anders hebben wij ook een assortimentje. 
 
Graag van tevoren opgeven bij Marjon of Marja den Haan. 
Kosten: geen 


