
Nes aan de Amstel, 2 mei 2020.  
 
Nieuwsbrief 8. 
 
Beste medeparochianen, 
 
Ook deze week ontvangt u weer de nieuwsbrief van uw parochieteam 
waarin we proberen u als parochiaan of geïnteresseerde op de 
hoogte te houden van het reilen en zeilen in en om onze 
St.Urbanusparochie. Denkt u: ik ken iemand die deze informatie ook 
graag wil ontvangen, laat het ons dan weten via een telefoontje of e-
mailbericht. Zorgen wij er vervolgens voor dat dit geregeld wordt. Deze nieuwsbrief en overig 
nieuws is overigens ook beschikbaar op onze website: www.urbanusparochienes.nl  
 
De veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid en de gevolgen.  
De Nederlandse corona-aanpak en het bijbehorende pakket maatregelen is erop gericht het virus 
maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te 
beschermen. Als dit lukt, kunnen we stap voor stap meer ruimte creëren in wat wordt genoemd de 
“nieuwe normaal” ofwel de anderhalvemeter-samenleving. Dat dit bij velen zeer moeilijke situaties 
en persoonlijk leed oplevert is zichtbaar. We willen hier nogmaals iedereen heel veel sterkte 
toewensen die direct getroffen zijn door dit virus of die te maken hebben met de gevolgen ervan 
op welke manier dan ook. De essentie van de maatregelen is: blijf zoveel mogelijk thuis, werk 
vanuit huis als dat kan en houd 1,5 meter afstand. En het heeft effect: Uit de cijfers die we dagelijks 
te horen en te zien krijgen blijkt dat het aantal opnames op de intensive care en in het ziekenhuis 
weer verder is afgenomen. Een trend waar we met z’n allen heel gelukkig mee kunnen zijn! De 
meeste maatregelen zijn in principe tot en met 19 mei 2020 van kracht (update 29 april). Het 
primair onderwijs en de kinderopvang openen weer op 11 mei 2020. Ook worden voor kinderen 
en jongeren de sportmogelijkheden verruimd. Het verbod op evenementen blijft gehandhaafd tot 
1 september 2020. In de komende periode gaan verschillende sectoren plannen maken die 
kunnen bijdragen aan een (gedeeltelijke) opening van de maatschappij. Dus nog even volhouden 
is het motto.  
 
...En wat we doen in en om de parochie. 
De initiatieven die we in onze St.Urbanusparochie nemen en vorige week met u deelden via de 
nieuwsbrief blijven ook de komende week intact. Ofwel, we bellen onze ouderen, luiden de klokken 
van ‘Hoop en Troost’ dinsdag 5 mei (dit is de laatste keer), de openstelling van de kerk op 
zaterdagmiddag van 15-17uur voor een stil gebed of het opsteken van een kaarsje. Houdt u bij uw 
bezoek alstublieft aan de voorgeschreven maatregelen. Daarnaast kunt u meer lezen en zien op 
onze website, waaronder elk weekend een Mini-viering voor de kinderen plus de lezingen van het 
komende weekend mét een video-overweging van pastoor Marco. Met bovengenoemde 
initiatieven proberen we het contact en de verbinding zo goed mogelijk instand te houden.  
 
Komende week is het ook 4&5 mei, ofwel dodenherdenking en bevrijdingsdag. We zouden graag, 
net als vorig jaar, weer samenkomen bij het ’40-’45 monument bij de entree van het kerkterrein, 
maar ook dat is niet mogelijk gezien de maatregelen. Toch laten we deze dagen niet onopgemerkt 
voorbijgaan!  
Op 4 mei zal de hele dag de Nederlandse vlag halfstok hangen. Dit zal bij ons voor de kerk en 
pastorie plaatsvinden. Vervolgens van 19.45uur tot 19.58uur wordt de grote klok geluid, gevolgd 
door 2 minuten stilte waarin we de oorlogsslachtoffers herdenken. Daarna zal het Wilhelmus luid 
weerklinken. 
Op 5 mei hangt de Nederlandse vlag de hele dag in top. We vieren 75 jaar in vrijheid. Uiteraard 
mag daar het feestelijk luiden van de klokken niet bij ontbreken en wel vanaf 12.00uur. 
 
 
 

http://www.urbanusparochienes.nl/


...Meer feest! 
Op zondag 3 mei is het precies 40 jaar geleden dat Rob Mascini tot diaken werd gewijd. Diegenen 
die vaker in de kerk aanwezig zijn bij de vieringen kennen Rob ongetwijfeld. Bewogen, altijd 
enthousiast en meelevend weet hij velen te raken wanneer hij op het altaar staat. Toewijding en 
dienstbaarheid naar zijn medemens en geloof staan steeds centraal. Een groot feest was op z’n 
plaats geweest om dit heuglijke feit te vieren. Helaas gezien de omstandigheden kan dit nu even 
niet. Wel wil hij graag de Eucharistieviering meevieren in de Joannes de Doperkerk te Hoofddorp, 
samen met pastoor Kees van Lent. Dat gaat lukken, ofwel toch een klein beetje feest! De live-
uitzending is te volgen via de volgende link naar de website van deze 
parochie: https://www.hjoannesdedoper.nl/ En bij zo’n bijzondere gebeurtenis hoort uiteraard ook 
een cadeau: de parochie te Hoofddorp heeft Leo Fijne ingeschakeld om, voorafgaand aan de 
Eucharistieviering, een geloofsgesprek met Rob te voeren! Op de volgende link kunt u de 
aankondiging hiervan zien: https://youtu.be/QGSPvTnT1f4 Mocht u in de gelegenheid zijn om op 
zondag om 10uur mee te genieten: Rob zou het fijn vinden om zo samen verbonden te zijn! 
 
...Meer initiatief! 
Vanuit de parochie waren een aantal parochianen zeer enthousiast over een verdere verfraaiing 
van onze St.Urbanuskerk. Dit verder aankleden (via schenkingen en financiële bijdragen van 
medeparochianen) is overigens als een rode draad door het bestaan van onze kerk, zo kon u lezen 
in de speciale krant die werd uitgegeven bij het 125-jarig feest. Het betreft hier een ‘Triomfkruis’ 
welke in vele kerken is te zien, hangend onder de triomfboog boven het altaar. Het 
Catherijneconvent heeft het kruisbeeld, afkomstig (en nog aanwezig) uit de aan de eredienst 
onttrokken Augustinuskerk te Nieuwendammerdijk aangeboden. De huidig eigenaar wil deze 
graag kosteloos schenken, om zo dit fraaie stuk voor een ongewisse toekomst te behoeden. Als 
parochieteam zijn we zeer enthousiast, evenals pastoor Marco. Om dit bijzondere exemplaar te 
verkrijgen, moet er echter eerst een Bisschoppelijke Machtiging afgegeven worden, zo schrijven 
de procedures voor. We wachten het ingediende verzoek af. 
 

...En wat ons bisdom doet. 
Ook ons bisdom heeft de eerder verkondigde maatregelen rondom het coronavirus voorlopig 
gehandhaafd, waaronder het niet houden van vieringen met parochianen t/m Pinksteren (31 mei). 
Wel worden er rechtstreekse uitzendingen verzorgd vanuit de St.Bavo te Haarlem, te volgen via 
hun website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl Daar vindt u ook een overzicht wanneer welke 
viering wordt gehouden. Er wordt momenteel door de bisschoppen nagedacht over een beperkte 
openstelling van de kerken voor liturgie met een beperkte deelname, binnen de grenzen die door 
de burgerlijke overheid worden gesteld en in lijn met verantwoorde verruiming die op andere 
terreinen plaatsvindt. Het overleg daarover is gaande. Zodra hierover meer bekend is, hoort u. 
 
Tenslotte... 
In de Urbanesklanken van mei trof u de jaarlijkse brief voor de ‘Kerkbalans’ weer aan. Nu er geen 
vieringen worden gehouden en dus ook de opbrengsten van o.a. de collectes wegvallen, is het 
voor ons als parochie extra moeilijk om de inkomsten op peil te houden. U bijdrage is nu meer dan 
ooit van belang! Daarom doen we hier nogmaals een beroep op u: Geeft u alstublieft, om zo onze 
parochie en gemeenschap in stand te kunnen houden. Dank u wel voor u bijdrage!!! 
 
Graag tot de volgende nieuwsbrief,  
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw St.Urbanus-parochieteam Nes aan de Amstel 
 
John Fontijn.  john.fontijn69@gmail.com   0641071532 
Joop Sibum.   jhmsibum@hotmail.com    0297 – 582 524 
Hans Pronk.   h.pronk@kpnmail.nl    0629584878 
Cockie Groen. cockievandenhelder@ziggo.nl  0630720749 
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