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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 urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 
Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 
Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
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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 Beste medeparochianen, 
 
  
           et Paasfeest staat voor de deur. Het belangrijkste feest 
voor ons katholieken, waarbij we het lijden, het sterven en de 
verrijzenis van onze Lieve Heer gedenken en vieren. Een intens 
traject welke, als je de Goede Week doorloopt, altijd veel indruk 
maakt. Door de verhalen, de rituelen, het besef van lijden, 
verdriet, verslagenheid, de indrukwekkende stilte. Maar ook het 
feest van hoop, overwinning, kracht, liefde en blijdschap, welke 
we dan samen ondergaan en beleven. Een traject van strijd en 
verlies naar overwinning, voor alle mensen hier op aarde. Het is 
een intens traject welke je niet alleen moet doorlopen. Door het 
samen te beleven, vanaf het begin tot aan het eind, maakt het 
nog meer indruk, is de bewustwording nog groter. Nu de 
maatregelen betreffende de pandemie grotendeels zijn 
afgeschaft, kunnen we het Paasfeest na 2 jaar eindelijk weer 
onbeperkt samen 
gedenken en vieren, we 
hopen dan ook dat u bij 
al de bijeenkomsten en 
vieringen aanwezig kunt 
zijn om het Paasfeest 
groots te vieren met 
elkaar.  
 
Denkend aan het feest 
van Pasen, valt 
natuurlijk snel de 
vergelijking te maken 
met hetgeen nu 
plaatsvindt in de Oekraïne. De ontberingen, de wanhoop, het 
lijden, het grote verdriet van een allesvernietigende, niets 
ontziende oorlog die daar nu huishoudt. U kunt de 
verschrikkingen dagelijks volgen via de media. Het is met geen 
pen te beschrijven, zo afschuwelijk. Na ruim 2000 jaar zou je  
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toch verwachten dat de 
menselijke beschaving wel 
zover was gekomen, dat 
oorlog niet meer voor zou 
komen. Niet meer nodig 
zou zijn. We middels 
dialoog onze 
meningsverschillen en 
verschillende zienswijzen wel 
op kunnen lossen. Niets blijkt 
echter minder waar... Wat ons dit leert? Dat de boodschap van 
ons geloof nog altijd heel hard nodig is. Niet de harde hand. Het 
verhaal van liefde, medemenselijkheid, oog voor de ander ook 
als die persoon anders is dan wijzelf, naastenliefde. Het zijn de 
waardes die Jezus ons liet zien in de praktijk. En het blijkt na 
zo’n lange tijd nog steeds niet vanzelfsprekend te zijn. Bizar, 
vindt u ook niet?  
 
De mensen uit de Oekraïne zoeken massaal een veilig 
heenkomen, weg van de oorlog. Ze ontvluchten het geweld naar 
de veilige landen in Europa, waaronder ook naar Nederland. Als 
parochieteam vonden we dat we hier de helpende hand moeten 
bieden. Het is volgens ons, ons geloof in de praktijk brengen 
door deze mensen hulp en een veilig onderdak te geven. Een 
missie die we graag volbrengen, maar die we niet alleen kunnen 

doen. Organisatorisch vraagt dit 
nog wel het een en ander. Vragen 
die naar boven komen: Wat moet er 
allemaal geregeld worden? Hoe 
gaan we het aanpakken? Wat gaan 
we doen? Wie gaat dit doen? 
Vaststond in ieder geval dat we 
onderdak wilden bieden aan de 
oorlogsvluchtelingen op de 
pastorie. Deze is nu “alleen” in 
gebruik voor de dagelijkse  
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ontmoeting, vergadering, koffiedrinken etc. Maar verder staat ze 
grotendeels leeg. Hoogste tijd hier verandering in aan te 
brengen gezien de behoefte vanuit de veiligheidsregio’s en de 
gemeente Amstelveen in combinatie met de vele slaapplekken 
die de pastorie herbergt.  
 
 
En dan blijkt wederom waar 
onze parochie voor staat, hoe 
geweldig onze parochianen en 
vrijwilligers zijn: een oproep voor 
hulp was niet eens nodig. De 
stille trom deed zijn werk en de 
aanbiedingen voor hulp kwamen 
al binnen voordat we ook maar 
konden beginnen met 
organiseren. Geweldig!! Agnes, 
Heleen en Peter hebben het op 
zich genomen dit mooie, 
tegelijkertijd intensieve traject te organiseren en te coördineren. 
Team HAP is een feit! Geen eenvoudige opgave, aangezien de 
dagelijkse gang binnen de parochie daar bovenop ook gewoon 
doorgang moet blijven vinden. Maar er staat een topteam die 
van wanten weet! Zo zijn door fantastische, bereidwillige 
vrijwilligers al de handen flink uit de mouwen gestoken door de 
pastorie en slaapkamers voor te bereiden op onze nieuwe 
gasten. Opruimen, schoonmaken, inrichten, kernkwaliteiten in 
uitvoering!  

 
Niet alleen dat. Veiligheid staat voor 
ieders verblijf boven aan de lijst. Onlangs 
is, in samenwerking met de gemeente 
Amstelveen, de brandveiligheid van het 
pand beoordeeld. Waar nodig zijn 
aanpassingen gedaan, zoals het 
ophangen van rookmelders en extra   
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brandblussers, het plannen van vluchtroutes en ophangen van 
de hiervoor benodigde aanduidingen. De pastorie is op dit 
gebied nu weer up to date, de gebruikersvergunning vanuit de 
gemeente is binnen. Top!  
 

Financieel heeft dit vanzelfsprekend ook 
gevolgen nu de pastorie aangepast en 
intensiever gebruikt gaat worden. Om maar 
een paar voorbeelden te noemen: inrichting 
van de slaapkamers en eetkamer, 
verwarming, verlichting, toename in het 
stroomgebruik etc. Ook dit is team HAP al 
aan het organiseren. Om te voorkomen dat 

er nu al spullen verzameld en afgegeven gaan worden, hoe 
goedbedoeld ook, het uitdrukkelijk verzoek om dit nu nog niet te 
doen. Als het nodig is, hoort u het van hen. Om de financiële 
impact zo klein mogelijk te houden, wordt er allereerst een 
beroep gedaan op de bedrijven en organisaties om ons heen. 
Zo zijn er verzoeken gedaan naar Ikea, Coolblue, KPN, Albert 
Heijn/Jos van den Berg. In deze tijden van nood willen zij 
mogelijk hun steentje bijdragen. Ook de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) van de regio wordt om een bijdrage gevraagd. Er zal 
ook nog een beroep worden gedaan op uw hulp. Meer hierover 
kunt u lezen verderop in deze Urbanesklanken.  
 
Ook de Kerk vanuit Rome laat zich niet onbetuigd. Paus 
Franciscus heeft de bisschoppen en priesters over de gehele 
wereld gevraagd om samen met hem op 25 maart jl. te bidden 
voor de vrede, en Oekraïne en Rusland toe te wijden aan het 
Onbevlekt Hart van Maria. Zij verscheen in 1917 nabij het dorpje 
Fatima (Portugal) aan 3 herderskinderen en vroeg onder meer 
om gebed en toewijding voor Rusland: “als wat ik jullie zeg, 
gebeurt, worden er veel zielen gered en zal er vrede zijn”. Om 
onder meer “oorlog, hongersnood en vervolging van de Kerk en 
de Heilige Vader” te voorkomen, “zal ik komen vragen om de 
toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart”. De toewijding   



 7 

is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en 
voorspraak te vragen. Laten we hopen en bidden dat die vrede 

snel waarheid wordt. Inmiddels is 
er ook een speciaal beeld van 
Onze Lieve-Vrouw van Fatima 
gearriveerd in Oekraïne – een 
van de dertien officiële kopieën 
van het beeld dat beeldhouwer 
José Ferreira Tedin in 1920 
maakte met hulp van zuster 
Lucia, een van de drie kinderen 
aan wie Maria verscheen. 

 
Er is binnen onze parochie altijd tijd en aandacht voor onze 
jongste parochianen. Zo wordt er weer een Kinderclub! 
georganiseerd op donderdag 07 april van 15.30-16.30uur. 
Daarbij staat het Palmpasenstokken maken op het menu, een 
jaarlijkse traditie waarbij de kinderen hun Palmpaasstok zo mooi 
mogelijk versieren onder leiding van team Elly. Deze laten ze 
dan zien aan de parochianen tijdens de gezinsviering op 
Palmzondag wanneer ze in processie de kerk binnenlopen. 
Altijd een prachtig gezicht! We hopen dat er weer veel kinderen 
aanwezig zijn en uiteraard u als parochiaan om dit bijzondere 
moment met elkaar te delen. Op 2e Paasdag is er opnieuw een 
gezinsviering, waarbij ook Klein Urbanus weer van zich zal laten 
horen en zien. Ofwel ruimte voor leuke actie en visueel 
spektakel!  
 
Het Paasfeest is op handen. 
Daarin gaan we van haat, verdriet, 
lijden en sterven naar liefde, licht 
en overwinning. Het is een 
gebeurtenis welke we al ruim 2000 
jaar gedenken en vieren. Ook nu, 
anno 2022, blijkt het nog steeds 
actueel. Oorlog met alle   
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verschrikkingen die daarbij horen, inclusief het grote, menselijke 
leed, is nu gaande. Zoals paus Franciscus zegt:  
 

“Oorlog is altijd – altijd! – een nederlaag voor de mensheid. 
Altijd.” 

 
In deze tijden van nood wordt gelukkig ook het mooiste wat de 
mens kan bieden zichtbaar: hulp, zorg, het bieden van 
onderdak, naastenliefde. Het geeft hoop voor de toekomst. 
Laten we uitzien naar vrede en al het moois wat de mensen 
elkaar te bieden hebben, net als 2000 jaar geleden. 
Geïnspireerd door de boodschap, omgezet in de praktijk. Dit 
doen heeft de mensen door de tijd veel goeds gebracht. Ook nu 
zal dit uiteindelijk weer zichtbaar zijn. Het goed overwint altijd 
het kwaad, hoe lang het soms ook moet duren. Blijven geloven 
in en uitvoering geven aan die Heilige boodschap is van 
essentieel belang, voor ons allemaal. Samen op weg en blijven 
doen!!! 
 
We wensen u en uw 
dierbaren van harte een 
mooi en gedenkwaardig 
Paasfeest toe. 
 
Graag tot de 
Urbanesklanken van 
mei,  
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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DE HEILIGE TITUS: HOOP IN ONSTUIMIGE TIJDEN 
 
Bijna al onze kerken zijn aan een “heilige” toevertrouwd. In onze regio zijn er 
twee “Sint Jan’s geboorte”, “Onze lieve vrouw van de berg Karmel”, "de 
Heilige Urbanus" en de leerlingen van "Emmaüs". Waarom worden 
kerkgebouwen naar heiligen vernoemd? 
In de katholieke traditie zijn de heiligen beschermers, maar ook voorbeelden: 
niet in de zin van “supermensen, maar integendeel. Het zijn gewone mensen 
die het voorbeeld van Jezus hebben nagevolgd. Het woord “heilig” is niet 
meer zo veel in gebruik. Tijdens de voorbereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie gebruiken wij dit woord soms en we zien dan dat de kinderen het 
niet snappen. Zij leven in een wereld waar heel weinig over “heiligen” wordt 
gesproken. Toch is er dit jaar een kans om een heilige van dichterbij te leren 
kennen. Op 15 mei zal immers een Nederlander (een Fries, om exact te zijn) 
heilig worden verklaard.  
Zijn naam is Titus Brandsma; hij is in 1881 geboren. Hij was karmeliet, priester, 
hoogleraar en een baanbrekende journalist. Maar de grootste draai aan zijn 
leven kwam als gevolg van zijn mondig protest tegen het opkomende 
Nationaalsocialisme. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo 
gearresteerd en beschuldigd van sabotage activiteiten, en na zijn veroordeling 
werd hij naar het concentratiekamp Dachau gezonden waar hij op 26 juli 1942 
stierf.  
Wat maakt Titus tot een “heilige”? Zoals ik al schreef, “heiligen” zijn gewone 
mensen die hebben geprobeerd Jezus na te volgen. Hoe kan men Jezus 
volgen? Titus werd geconfronteerd met de afschuw van het Nazisme en daar 
was hij diep ontsteld over. Hij wist dat de ideologie van macht en geweld in 
strijd is met het mooie gemeenschapsleven dat hij in zijn familie, in zijn kerk 
en in zijn karmelietenorde had ervaren. Hij begreep dat de liefde en de vrede 
van zijn land op het spel stonden. Hij luisterde naar een innerlijke stem, een 
stem die hem vanuit het diepste van zijn hart zei “wees niet bang, spreek de 
waarheid maar uit, ik zal altijd met je zijn”. Het was de stem van Jezus. Titus 
geloofde dat het Jezus was, die tot hem sprak en hem de weg wees.  
Soms moeten heiligen tegen de stroom in gaan. Titus is zeker met 
grootmoedigheid tegen alle machtigen van zijn tijd ingegaan. Zijn leven helpt 
ons herontdekken wat het betekent een christen te zijn. Hij gaf zijn leven, 
omdat hij wist dat degene die hem riep de Schepper van alle leven was, en 
hem een Eeuwig Leven zou geven.  
Vandaag de dag wordt soms gezegd dat de katholieken met de tijd mee 
moeten gaan, dat de kerk is achterhaald en dat men moet “moderniseren”. 
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Titus is juist niet met de geest van zijn tijd meegegaan, maar heeft gekozen de 
Heilige Geest te volgen, die alle tijden en mensen overstijgt. Mensen zoals 
Titus helpen ons ook om Pasen te begrijpen. Pasen is het mysterie van het 
overgaan van de dood naar het eeuwig leven: met de verrijzenis van Jezus 
werd de dood overwonnen. De dood, die in het Nazi-tijdperk het laatste 
woord leek te hebben, is overwonnen. In onze dagen lijken de verschrikkingen 
van de tweede wereldoorlog weer opnieuw te worden uitgevoerd. Het leven 
van Titus, het voorbeeld van zijn “heiligheid” is voor ons een hoop. De hoop 
dat de stem van Jezus mensen blijft inspireren die tegen de stroom ingaan, en 
op God alleen gaan vertrouwen. De liefde van God zal altijd het laatste woord 
hebben! 
Laten wij dit Pasen, naar het voorbeeld van de heilige Titus Brandsma, vol 
hoop beleven.  
Want: hoop doet leven! Zalig Pasen 
 
Pastoor Marco 
 
 
 

 
 
 
Vieringen in het cluster 
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Activiteitenoverzicht april 2022 
 
 

datum: tijd: soort bijeenkomst: voorganger: 
za. 2  19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo. 3   09:30 u Eucharistie viering, 5e zondag 40-

dgn tijd 
 

do.7 15:30 u Kinderclub! Palmpaasstokken maken 
za.9 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 
zo.10 09:30 u Woord- en Comm. viering, 

Palmpasen gezinsviering 
Elly van Rooden 

  processie met de kinderen met palmpaasstokken 
zo.10   13:30 u Spaanstalige viering  
do.14  Witte Donderdag, welkom bij de andere parochies 
vrij.15 15:00 u Goede Vrijdag, kruisweggebed Marino den Haan 
za.16 19:30 u Eucharistieviering, Paaswake 

 
 

zo.17 09:30 u Eucharistieviering, 1e paasdag kapelaan Darek 
ma.18 10:00 u 2e paasdag, gezinsviering, eieren 

zoeken na afloop 
 

Elly van Rooden 

wo 20 09:00 u Kerkwerk  
za.23 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.24 09:30 u Eucharistieviering 

 
 

za.30 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.1/5 09:30 u Woord- en Communieviering 

 
Elly van Rooden 

 
Het gehele rooster is onder voorbehoud van eventuele nieuwe  
maatregelen vanuit de overheid.  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 Ria Kempers   Maurice 
St. Cecilia 
 

Ria Kempers Paul 
Goossens 

Anne, 
Maayke 

Huub 

     
 Peter Overdijk Jos den Haan John, Jill John 
kinderen/ 
samenzang 

Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Maicah, 
Cilia V. 

John 

     
   Cock Cock 
     
    John 
Gelegenheids-
koor 

Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 

St. Cecilia Peter Overdijk John Ab, Cock Huub 
kinderen/ 
samenzang 

Peter Overdijk kinderen Anne, 
Maayke, 
Jeroen 

John 

     
 Peter Overdijk Jos den Haan  John 
St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

 Peter Overdijk  Jeroen John/Joop 
St. Cecilia Peter Overdijk  Cock, 

Matthijs 
Huub 
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Misintenties, weekend 2 en 3 april  
Kees Fontijn  //  Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen  //  Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jaap Kooijman  //  Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn  //  Ria van Braak-van Rijn 
Sjaak van Tol - jaarmis 
Theo Bouwman  //  Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 9 en 10 april 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen  //  Dorus Schrama 
Nico de Jong  //  Theo Bouwman 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Voor de wereld: sterkte en geduld 
 
 
Misintenties, weekend 16 en 17 april, paaszaterdag-1e Paasdag 
Jan Andriessen  //  Kees Fontijn 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Overleden ouders Gerard en Francien Koeleman-Rekelhof 
Theo de Dood - jaarmis  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen  //  Conny Wesselingh 
Dave de Laat  //  Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp  //  Marcel van Amsterdam 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Martin Groen  //  Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk  //  Jaap Kooijman 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
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Overleden ouders Baar-Mulder 
Overleden ouders Van Leeuwen-Zaal 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Bouwman  //  Theo Zeinstra 
Uit dankbaarheid 
 
 
 
Misintenties 18 april, 2e Paasdag 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
Misintenties, weekend 23 en 24 april 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Bouwman 
 
 
 
Misintenties, weekend 30 april-1 mei 
Kees Fontijn //  Marcel van Amsterdam 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen  //  Dorus Schrama 
Janny de Dood - jaarmis 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Ria van Braak-van Rijn  //  Nico de Jong 
Theo Bouwman  //  Theo Zeinstra 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 2 en 3 april 
U kunt uw Vastenzakje deponeren in de grote kist achter in de kerk. 
De Vastenactie wordt afgesloten met de collecte in de Paaswake.  
 
Opbrengst collectes 
weekend  26 + 27 februari 378,80 
weekend    5 +  6 maart 412,45 
weekend  12 + 13 maart 430,70 
weekend  19 + 20 maart 279,00 

 
Actie tbv. Oekraïne 
De collecteopbrengst van de viering op Aswoensdag bedraagt  
€ 600. Het parochieteam heeft dit bedrag verdubbeld en overgemaakt 
op Giro555. 
De opbrengst uit de ”geel/blauwe actiedoos” bij de hoofdingang van 
de kerk heeft inmiddels nog eens € 195 opgeleverd, ook dit bedrag is 
inmiddels overgemaakt op Giro555.  
 
Het luiden van de noodklok 
In navolging van een landelijk initiatief zullen de komende tijd op 
maandag om 19.00 de klokken van onze Urbanuskerk worden geluid 
als oproep tot gebed en uw inzet tot ondersteuning van de 
vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld. 
 
Vastenactie 2022: Je land is je leven 
 

Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet 
omdat een overheid of grote onderneming zijn 
oog heeft laten vallen op de kostbare grond 
waarop deze mensen werken en wonen.  
In het noorden van Guatemala moeten door 
”landonteigening” de oorspronkelijke natuur én 
de lokale gemeenschappen daardoor vaak 
plaatsmaken voor waterkrachtcentrales, 
mijnbouw of plantages.  
 
  



 17 

Juana Ical en haar gezin werden in 2011 met geweld uit hun huis 
gezet omdat op de plek van hun hun huis een suikerrietplantage 
moest komen. Hun huis werd, samen met de gewassen op het land, 
in brand gestoken. De familie bleef getraumatiseerd en met lege 
handen achter. Gelukkig kwam er hulp van de lokale en internationale 
hulporganisaties die er 200 ha. grond aankochten waarop Juana en 
76 andere families nu hun producten verbouwen. 
Met de opbrengsten daarvan kunnen ze de pacht opbrengen en hun 
gezinnen op een menswaardige wijze onderhouden.  
Met uw bijdrage aan de Vastenactie maakt u het mogelijk om de 
Maya-gemeenschappen te ondersteunen om hun kostbare grond aan 
te kopen, te blijven bewerken en weer toegang tot schoon drinkwater 
te verkrijgen.  
U kunt uw Vastenzakje deponeren in de 
grote kist achter in de kerk. 

 
 Uw gift maakt voor hen ” een levensgroot verschil ”. 

Bankrek: NL21 INGB  000 000 5850 
Zie ook:   www.vastenactie.nl  

 
Extra giftenaftrek bij uw belastingaangifte 
In bepaalde gevallen zijn ” Giften in geld ” voor een groter gedeelte  
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor dient een 
overeenkomst ”Periodieke Giften in geld” te worden opgemaakt. Deze 
overeenkomst gaat u voor een periode van minimaal 5 jaar. 
Voor informatie neemt u contact op met Joop Sibum of John Fontijn. 
De contactgegevens vindt u op bladzijde 2 van de Urbanesklanken.  
 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u de  communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich 
opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een afspraak 
gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis te ontvangen.
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Beste medeparochianen, dorpsgenoten en vrienden, 
 
 
Zoals al via meerdere kanalen is gecommuniceerd stellen wij als 
gemeenschap onze pastorie beschikbaar voor onderdak aan 
vluchtelingen uit Oekraïne. Wat een geweldige manier om op 
deze manier iets te kunnen bijdragen om het immense leed 
enigszins te kunnen verlichten: een veilige plaats en een tijdelijk 
thuis bieden aan medemensen in nood. Vele positieve reacties 
hebben we al gekregen op dit initiatief van het parochieteam. We 
voegen de daad bij het woord. Het Woord leert ons om onderdak 
te bieden aan de vreemdeling, te eten en te drinken te geven en 
te kleden. ( Matt. 25 ) Dus niet alleen Bijbel lezen, maar vooral 
Bijbel doen! 
 
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo is er eerst een grote 
schoonmaak gehouden op de slaapkamers. Heleen, An en Rinus 
hebben flink de handen uit de mouwen gestoken en natuurlijk 
waren de gebroeders Rijnbeek weer van de partij om het afval 
weg te brengen. De enorme hoeveelheden textiel die uit de 
kasten kwamen hebben hun weg gevonden naar de 
inzamelingsbak achter de kerk.  
Zo hebben we een beetje overzicht gekregen over wat er nog 
nodig is om alles gereed te maken. Cock gaat een check doen op 
de elektrische voorzieningen en er wordt een loodgieter gevraagd 
om te zorgen dat de badkamer ook intensief gebruikt kan 
worden.  
Hulp komt van alle kanten, zoals we dat gewend zijn in Nes en 
het gaat te ver om iedereen bij naam te noemen die heeft 
bijgedragen. We zijn echter enorm blij met de steun en de 
aanbiedingen! 
 
Ondertussen zijn er de nodige sponsorverzoeken gedaan bij 
bedrijven. Niet alleen om gunsten, giften en goederen te krijgen, 
maar ook om zo ondernemingen bij onze kerk en gemeenschap te 
betrekken. Het eerste succes is al geboekt: Jos van den Berg van 
Albert Heijn Uithoorn levert 6 kratten met “droge goederen”.  
Er zijn nog wel wat grote zaken nodig en de eerste tijd zullen we 
mogelijk zelf de kosten van het levensonderhoud moeten 
opbrengen voor onze gasten. Een leefgeld-regeling vanuit de 
overheid is in de maak, maar zal waarschijnlijk nog niet gereed   



 19 

en toegankelijk zijn als wij beginnen met de inhuizing. Wij zullen 
zeker bij de gemeente aankloppen voor de nodige ondersteuning. 
Wij weten dat vele parochianen, dorpsgenoten en vrienden heel 
graag een financiële bijdrage willen leveren of goederen willen 
doneren. Mochten wij daar gebruik van willen maken dan zullen 
wij daar een uitvraag voor doen.  
 
Administratief wordt op de achtergrond ook het een en ander 
gedaan, zodat het een degelijk verhaal wordt. De intake, die 
Takecare B&B namens de gemeente verzorgt, heeft inmiddels 
plaats gehad. We hebben een beschikbaarheid voor 10 personen 
opgegeven. Het is nu afwachten welke mensen de gemeente 
voorstelt om bij ons onderdak te krijgen. De nabijheid van de 
basisschool zal een pre zijn voor ouders met jonge kinderen, al 
zullen zij in eerste instantie waarschijnlijk centraal onderwijs 
ontvangen met andere Oekraïnse kinderen 
 
In eerste instantie zullen wij ( Heleen, Agnes en Peter ) de 
opvang en begeleiding doen van de bewoners. Ook zijn wij 
aanspreekpunt voor de andere gebruikers van de pastorie als het 
over zaken m.b.t. de opvang gaat. Het zal wel even wennen zijn 
voor iedereen, maar we doen ons best om het voor alle betrokken 
partijen een succes te laten zijn.  
 
We kunnen ieders support daar goed bij gebruiken en zoeken 
daarom vrijwilligers zoals: 
 

- Mensen die willen helpen in de begeleiding. Zij worden in 
diensten ingedeeld in een rooster en zijn het eerste 
aanspreekpunt voor alles wat er tijdens die dienst speelt 
m.b.t. de bewoners. Je helpt hen om hun weg te vinden in 
de nieuwe werkelijkheid, ondersteunt hen zodat ze zoveel 
mogelijk een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Je 
moet beschikken over voldoende inlevingsvermogen en 
goed kunnen communiceren, ook al spreek je elkaars taal 
niet.  

- Mensen die willen helpen met vervoer als het nodig is. 
- Mensen die beschikken over praktische vaardigheden: 

klussers, poetsers, sjouwers etc. 
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Denk je dat we jouw talent goed kunnen gebruiken en ben je 
bereid om je belangeloos in te zetten stuur dan een bericht naar 
peteroverdijk1962@gmail.com of neem telefonisch contact op 
met 06-23317977. We zullen dan een match gesprek 
organiseren.  
 
 
Als er een uitvraag nodig is zullen we die via een Urbanuspost 
plaatsen en een mail versturen. Eventueel gaan we deze ook nog 
bij de mededelingen in de mis doen. 
 
Mocht je vragen hebben neem dan contact op met een van ons. 
 
Dank voor je hulp! 
 
Het HAP team. 
 
Heleen Pronk: heleen_pronk@kpnmail.nl 
Agnes Blokker: agnes@nessersluis.net 
Peter Overdijk : peteroverdijk1962@gmail.com 
 
 
 
 
Klein Paaslied 
 
Tussen waken, tussen dromen,  
in het vroege morgenlicht 
wordt de steen van 't graf genomen 
horen vrouwen het bericht 
dat door dood en duisternis 
Jezus leeft en bij ons is. 
Zij die zich als eerste buigen 
over leven in haar schoot, 
zijn op Pasen kroongetuigen 
van nieuw leven uit de dood. 
Vrouwen hebben Hem ontmoet, 
weten zich bevrijd voorgoed. 
 

 

 
Uit een sprakeloos verleden, 
weggeschoven, ongehoord, 
wordt een nieuwe tuin betreden 
open is de laatste poort, 
sluiers worden weggedaan: 
het is tijd om op te staan. 
Lente kleurt de kale bomen, 
door het leven aangeraakt 
bloeien bloemen aan de zomen, 
zo wordt alles nieuw gemaakt. 
Juichend stemt het leven in 
Met de toon van het begin.             
 
Hanna Lam 
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TER INSPIRATIE  
 
Aswoensdag begin van 40 dagen onderweg zijn. 
Een tijd van voorbereiden op Pasen. 
Nieuw leven, nieuwe toekomst, nieuw licht. Een tijd van vernieuwing van je 
geloof? 40 dagen zoeken naar wat het leven geboden heeft en wat het zou 
kunnen bieden. Bezinnen op wie je bent, en wie je zou willen worden. 
Je geloof, je vragen laten bezinken. 
Putten uit je eigen bron, weten hoe het bij jezelf begon. 
Er mag klinken wat je leven zwaar maakt maar spreek ook vrijuit over hoop en 
vertrouwen. Zoeken naar grip en begrip, naar bevestiging en bemoediging. 
Een moment van stilte inbouwen in je dag. Lezen uit de Schrift op het ritme 
van de Kerk. Je eigen leven ernaast leggen. 
Overweging wat je raakt wat je doet vastzetten of juist in beweging zet. Wat 
je brengt bij de ander of bij dé Ander: God, die oorsprong, doel en zin ook van 
jouw leven is. 
Ontdekken hoe Hij met je is van de ochtend tot de avond en waakt in de 
nacht. Ontdek wie jij bent met al je talenten. Met oog en hart voor de 
kwetsbare mens. Wees er zoals God er zal zijn. 
Hij laat zich zien en kennen in Jezus zijn Zoon. 
Het kind van de kribbe gaat 40 dagen de woestijn door, 
houdt afstand van allerlei verleidingen van de wereld. 
Om vrij en open te worden voor een inniger leven met God. Met kracht en 
geloof gaat Hij Jeruzalem tegemoet om daar met zijn leerlingen Pesach te 
vieren. 
Bevrijding, door dood en verrijzenis. 
Nieuw leven en nieuwe toekomst voor u, voor jou en mij. Geloven vraagt om 
samen op weg te gaan en te verlangen naar die nieuwe toekomst naar God. 
 
Elly van Rooden. 
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Kom je ook gezellig naar de KINDERCLUB....? 
Uiteraard zijn broertjes, zusjes, vriendjes en  
vriendinnetjes ook van harte welkom!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer: donderdag 7 april van 15.30 - 16.30 uur gaan 
we met elkaar ‘Palmpaasstokken’ maken! 
Waar: in de pastorie naast de Sint Urbanuskerk  
Graag tot dan,  
groetjes van het Kinderclub Team.   
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Parochievergadering 
R. Verheggen Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 142 tel.: 06-53304282 / 0297-582709 
1189 VL Nes a/d Amstel email: rencverheggen@gmail.com 
of: Frank Wesselingh tel.: 06-53691688 
 frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans notulist parochieteam-vergaderingen 
Aan de Zoom 26 tel.: 0297-530697 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
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 Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Peter Overdijk  
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. R.Verheggen, 06-53304282 
 email: rencverheggen@gmail.com 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 

 
 

Kaartenset nog verkrijgbaar 
 

In samenwerking met Koen 
Boelrijk zijn wij in november 
gestart met de verkoop van 
een set unieke ansichtkaarten 
van Nes aan de Amstel, met de 
Urbanus-kerktoren prominent 
in beeld. De set van 5 dubbel-
gevouwen ansichtkaarten met 
enveloppen, inclusief onze 
grote Vrienden Urbanus-
bedankkaart is nog steeds 
verkrijgbaar voor 10 euro. Wij 
bezorgen de kaarten gratis in 
Nes aan de Amstel en 
Waverveen, daarbuiten 2,88 
euro extra ivm de porti. 
Interesse: vraag een van onze 
bestuursleden of stuur een 
email met uw adres naar penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl 

 

Vriend worden? 
 
Onze stichting heeft ruim 100 ‘vrienden’ die jaarlijks een vaste donatie 
doen. Dit is voor ons een belangrijke basis om een spaarpot op te 
bouwen voor toekomstige bijdragen aan het onderhoud van het 
kerkgebouw. Jaarlijkse giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. 
Meer informatie? Zie onze website of neem contact op met onze 
penningmeester Monique de Bruin (06-23259298).  
U wordt al vriend vanaf € 25,00 per jaar. 
 
Bestuur Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes aan de Amstel: 
  Peter Overdijk, voorzitter                   Marc van Lammeren, secretaris 
  Monique de Bruin, penningmeester     Vincent Blom, bestuurslid 
 

www.vriendenurbanuskerknes.nl 


