
 

Nes aan de Amstel, 08 april 2020. 
 
Nieuwsbrief 5. 
 
Beste medeparochianen, 
 
Vanwege de snelheid van ontwikkelingen en genomen maatregelen rondom het Coronavirus 
ontvangt u elke week een nieuwsbrief over de gang van zaken in en om onze 
St.Urbanusparochie.   
 
We beginnen deze nieuwsbrief nr. 5 met het droevige nieuws dat onze mede-parochiaan, 
dorpsgenoot en koster Theo van Schaik op 07 april van ons is heengegaan.  
Velen hebben hem zeer goed gekend, hij was immers dagelijks te vinden in en om ‘zijn 
Urbanuskerk’. Bergen werk heeft hij verzet, bij de voorbereidingen van de zaterdag- en 
zondagvieringen, in de moes- en pastorietuin en op het kerkhof ‘Vreedenhof’, maar ook bij het 
verzendklaar maken van de Urbanesklanken en de technische werkzaamheden in zijn 
werkruimte onderin de kerk, waar we de eretitel ‘Bol ze hol’ aan hebben gegeven. Theo kon 
daar op zijn eigen manier vreselijk om lachen. Mopperen kon hij ook, maar via een kwinkslag 
was dat altijd snel weer om te buigen in een grinnik. De mensen in zijn omgeving waren op hem 
gesteld en zeer zorgzaam. Even eten brengen, een babbeltje maken, hem in de gaten houden 
of alles ok was. Daarom viel het ook gelijk op dat op die bewuste dinsdagochtend 07 april de 
gordijnen dicht bleven en zijn auto niet was vertrokken voor de boodschappen die hij dan altijd 
deed. Het boodschappenbriefje lag al klaar... Behulpzaam, bereid, trouw, eigenzinnig, 
bescheiden, in voor een lolletje. Zo hebben we Theo gekend, gewoon een toegewijde, goede 
kerel die zeer begaan was met de kerk en de mensen die hij daar tegenkwam. We gaan hem 
zeer missen!  
Zijn uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag 14 april om 13.00 uur. Vanwege de Corona-crisis mag 
dit echter niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden, maar zal dit in kleine kring gebeuren 
conform de huidige voorschriften. Later kan dan, in samenspraak met de familie, een gepaste 
afscheidsbijeenkomst georganiseerd worden. Binnen de grenzen van deze maatregelen willen 
we u nu toch de mogelijkheid bieden om op individuele basis  toch op gepaste wijze afscheid te 
nemen van Theo. Dat kan als volgt; 

• Op dinsdag 14 april is de kerk van 11.00-13.00 uur geopend, waar u persoonlijk en 
individueel een laatste groet kunt brengen aan Theo. Instructies betreffende uw verblijf in 
de kerk staan ter plaatse aangegeven. We rekenen op uw medewerking in deze, 
waarvoor dank. 

• Om 13.00 uur begint de sobere plechtigheid waarin Elly zal voorgaan. Deze bijeenkomst 
is alleen voor familie (max. 30 personen aanwezig). 

• Na de viering zal er een ereronde door het dorp worden gereden via de Kerklaan, de 
Wijde Blik, de Oude Visscher en de Jonge Gerard. U kunt dan als eerbetoon en laatste 
groet aan Theo langs de weg staan. De kerkklok zal daarbij luiden. 

• Aansluitend wordt Theo naar het crematorium gebracht. Ook hier zal het afscheid alleen 
voor de familie zijn.  

 
Veiligheidsmaatregelen 
De overheid, gebaseerd op de kennis en informatie vanuit het RIVM, heeft de bestaande 
maatregelen rondom het controleren van het virus en het publiekelijk samen zijn gehandhaafd 
en intact gehouden tot 28 april (update 07 april). Zo blijft groepsvorming (3 personen of meer) in 
de publieke sfeer verboden en zijn alle bijeenkomsten eveneens verboden (Dit laatste wordt in 
de week vóór 26 april heroverwogen). Als u de kerk bezoekt tijdens de openstelling: Houd 
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw 
elleboog, schudt geen handen en blijf in principe thuis. Bent u verkouden of grieperig: blijf 
sowieso thuis! 



 
De gevolgen en wat we doen als parochieteam 
Ook voor u en onze St. Urbanusparochie heeft dit ingrijpende gevolgen. Zoals u in de vorige 
nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn de vieringen i.i.g. tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. 
Toch houden we contact en de verbinding instand! Middels deze nieuwsbrief, het bellen met 
onze oudere parochianen, de informatie via de website (waaronder extra informatie over in en 
om de parochie waaronder foto’s van de PalmPasen stokken én elk weekend een Mini-viering 
voor de kinderen plus de lezingen met een overweging van pastoor Marco), het luiden van de 
St.Urbanusklokken van ‘hoop en troost’ elke woensdag om 19.00uur en geregelde openstelling 
van onze St.Urbanuskerk. We zitten midden in de Goede Week, voor ons als parochianen een 
van de belangrijkste periodes van ons kerkelijk zijn. Het samen vieren mag nu niet, wat als een 
groot gemis wordt ervaren. Toch is het mogelijk om uw moment van bezinning te beleven door 
in deze periode een bezoek aan de kerk te brengen. We willen hier nogmaals benadrukken, 
voor de bescherming van uw gezondheid én die van uw medeparochiaan, om de hierboven 
beschreven maatregelen daarbij in acht te nemen!! De openingstijden van de kerk, inclusief de 
acties, in deze week zijn:  

 

♦ Goede Vrijdag:15.00-17.00 uur.  
Klok wordt geluid om 15.00 uur. Individueel en in stilte bidden van de Kruisweg (hiervoor 
liggen boekjes klaar); stil gebed; opsteken kaarsje. 
 

♦ Stille Zaterdag: 15.00-17.00 uur.  
Stil gebed; opsteken ‘paaskaarsje’. Eveneens via de website een ‘Huisgebedsviering 
voor de Paaswake’, beschikbaar gesteld door pastoor Marco. 
 

♦ 1e Paasdag: 11.00-13.00 uur.  
Feestelijk luiden van de klokken om 11.00 uur; stil gebed; opsteken kaarsje; afhalen van 
de bestelde ‘Huis-Paaskaarsen’. 

 
LET OP; dit zijn geen aanvangstijden maar openstellingstijden waarmee we een spreiding 
verwachten te krijgen. Entree van de kerk is alleen via de zij-ingang! 
 
Ons bisdom 
Vanuit de St.Bavo te Haarlem worden ook allerlei mogelijkheden aangeboden om momenten 
van bezinning en kerkelijk leven te kunnen vieren. Dit gaat via hun website 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl  Zo zal woensdagavond om 19.30 de rechtstreekse 
uitzending te zien zijn van de Chrismamis waarin de Heilige Oliën worden gezegend. Voor een 
volledig programmaoverzicht, zie onze website voor een link bij ‘Urbanuspost’. 
 
Tenslotte... 
Willen we u en uw dierbaren in deze moeilijke tijd ook een mooi en betekenisvol Paasfeest 
toewensen. “...Blijft waakzaam, staat vast in het geloof, weest moedig en sterk. Laat alles 
bij u gebeuren met liefde...” 1Korintiers, 16:13-14. 

 
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 


