
Nes aan de Amstel, 30 oktober 2020.  
 
Beste medeparochianen, 
 
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van uw parochieteam. Via deze 
nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen in en om onze St.Urbanusparochie. In dit schrijven berichten 
we u over het feest van de Eerste Heilige Communie welke we 
afgelopen zondag 25 oktober hebben gevierd. En over Allerzielen 
2020, welke plaatsvindt op maandag 02 november a.s. 
 
Feest!... 

Het was al ruim een jaar geleden dat Louise, Jill, 
Karolina, Ebbe, Maicah, Mathijs en Gavin zich hadden 
opgegeven om deel te nemen aan de Eerste Heilige 
Communie (EHC). Er volgde een uitgebreid traject van 
voorbereidingen waarin de toekomstige 
communicantjes en de ouders onder begeleiding van 
Darek en Elly elkaar, ons geloof, kerk en de 
St.Urbanusgemeenschap beter leerden kennen. De 
grote dag stond gepland op 10 mei.... En tja, toen kwam 
het Corona-virus om de hoek kijken. Het feest moest 
worden uitgesteld, de kerk zat op slot. Uiteindelijk is er 

een nieuwe datum geprikt: afgelopen weekend 25 oktober konden eindelijk de 7 parochiaantjes, 
samen met ouders en familieleden het grote feest vieren waar ze zo lang op hadden moeten 
wachten!  
 
...op gepaste wijze in de St.Urbanus. 
Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, ook weer a.g.v. de 
maatregelen en de gestelde  maximale aantallen tijdens de 
viering. Maar de vlag hing uit, de kerkklokken luidden voor 
de viering lang en feestelijk, de kerk was mooi versierd, de 
communicanten prachtig gekleed, de aanwezigen in 
opperbeste stemming, voorgangers Darek en Elly tot in de 
puntjes voorbereid. Ofwel alle ingrediënten waren aanwezig 
om er een gedenkwaardig en prachtig samenzijn van te 
maken. En dat is volledig gelukt! In een ontspannen, 
feestelijke sfeer volgde een mooie, gedenkwaardige viering waarbij de communicaties zich van 
hun beste kant lieten zien en horen, waaronder tijdens het gesprek met de kapelaan wat toch 
altijd best spannend is wanneer alle mensen toekijken. Niets dan lof voor de kinderen! En dan 
natuurlijk het moment dat zij voor de eerste keer hun Communie mochten ontvangen. Een 
bijzonder moment, na zo lang wachten…! Van deze bijzondere dag zijn vele foto’s gemaakt; op 
onze website kunt u binnenkort een fotoreportage tegemoetzien. Na afloop van de viering 
ontvingen de jonge parochianen een mooi en leuk aandenken aan hun EHC. Ook de ouders en 

communicantjes lieten zich niet onbetuigd: zo ontvingen 
de personen die hadden meegeholpen met de 
voorbereidingen en uitvoering op de dag eveneens een 
smakelijke attentie. Bij het verlaten van de kerk werden 
nogmaals de kerkklokken feestelijk geluid, het dorp 
mocht het immers weten: vandaag was een bijzondere 
dag, de dag dat 7 nieuwe parochiaantjes hun feestelijke 
Eerste Heilige Communie hebben ontvangen!!! Beste 
Louise, Jill, Karolina, Ebbe, Maicah, Mathijs en Gavin: 
Namens de St.Urbanusparochie normaals van harte 
gefeliciteerd met jullie EHC!!! 



Allerzielen 2020 niet traditioneel... 
Elk jaar staan we op Allerzielen stil bij onze dierbare 
overledenen. Met name de personen die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen krijgen hierbij extra 
aandacht. Dat gebeurt in de viering, maar ook op het 
kerkhof ‘Vreedenhof’. Allerzielen 2020 zal er, helaas, 
toch anders uit gaan zien dan u gewend bent, ...en 
toch ook weer niet! Waar er vorig jaar ruim 100(!) 
personen aanwezig waren, moeten we ons nu 
aanpassen. Als gevolg van de maatregelen is het 
niet toegestaan dat iedereen bij de viering aanwezig 
kan zijn, daarom wordt het een besloten samenzijn 
ofwel op uitnodiging. Er geldt nu een maximum van 

30 personen, exclusief de bedienaren. Als 
parochieteam hebben we gemeend dat de 
nabestaanden van de overledenen van het afgelopen 
jaar hierbij voorrang krijgen. In de viering staan hun 
dierbaren centraal, waarbij ook de gedachteniskruisjes 
welke achter in de kerk hangen, aan hen uitgereikt 
gaan worden. Daarnaast zullen (indien mogelijk!) nog 
een aantal parochianen uitgenodigd gaan worden die 
zelf een verzoek hebben ingediend aanwezig te mogen 
zijn of die elk jaar trouw aanwezig zijn bij deze viering. 
We vragen om uw begrip voor deze moeilijke keuze die 
we moesten maken en danken u voor uw medewerking in deze.  
 
...en toch ook weer wel! 

Maar niet alles zal anders zijn! Zo zal het kerkhof in de 
avond opnieuw in het licht worden gezet met honderden 
kaarsjes. Ook worden de lantarens langs het hoofdpad 
opnieuw ontstoken en zal het grote kruisbeeld aangelicht 
worden. Het zorgt altijd voor een mooie, serene sfeer als u 
uw dierbare een bezoek brengt om er zelf een kaars aan te 
steken of om er gewoon even te zijn om te gedenken. We 
hopen dat u van de gelegenheid gebruik maakt. 
 
Maar we willen meer doen. Tijdens de vieringen op 
zaterdagavond 31 oktober en zondagochtend 01 november 

zal tijdens het aflezen van de misintenties, ook de namen genoemd worden van hen die speciaal 
voor 02 november zijn doorgegeven om tijdens de Allerzielenviering af te lezen. Zo staan onze 
dierbaren ook dan dicht bij ons en krijgen ze de aandacht die ze verdienen en die we ze willen 
geven. We willen u vragen om, als u naar de kerk wilt komen in dit weekend (maar ook de 
komende weekenden totdat de beperkingsmaatregelen die nu gelden zijn opgeheven), in de kerk 
aanwezig te zijn op de dag dat u altijd naar de kerk ging. Er zijn een aantal parochianen die we 
als parochieteam hebben gebeld met het verzoek om i.p.v. zondag op de zaterdag te kerken: zij 
blijven, tot wederhoor, op de zaterdag kerken. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt voor 
alle parochianen om de vieringen te blijven bijwonen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!  
 
Uw parochieteam. 
 
John Fontijn.  john.fontijn69@gmail.com   06 41071532 
Joop Sibum.   jhmsibum@hotmail.com    0297 582524 
Hans Pronk.   h.pronk@kpnmail.nl    06 29584878 
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl  06 30720749 
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