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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  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
   
      raag willen we bij het begin van dit voorwoord met u toch 
even een blik terugwerpen op de maand november alvorens we 
vooruitkijken. Er waren verdrietige maar tegelijkertijd ook 
gedenkwaardige én mooie momenten wat dit rechtvaardigt en 
waaruit verbinding in geloof en het gemeenschap zijn, zo mooi 
naar voren kwamen. Op 02 november kwamen we samen op 
onze begraafplaats ‘Vreedenhof’ om onze dierbare overledenen 
te gedenken. Telkenmale een bijzonder moment waarvoor dit 
jaar ook onze dorpsgenoten waren uitgenodigd middels een 
kaartje in de brievenbus. Het kerkhof was prachtig verlicht door 
de honderden kaarsjes die brandden én het oplichtende 
Christusbeeld aan het opnieuw opgerichte kruis. Het zorgde 
samen voor ontroering bij de aanwezigen toen daarbij de vele 
namen werden afgelezen die men eerder had opgegeven. In de 
viering die daarop volgde sloten velen zich aan wat eenheid en 
verbinding in verdriet, maar ook steun gaf aan de nabestaanden 
van de overledenen van het afgelopen jaar. Het blijft 
indrukwekkend om dit te zien en mee te maken. Dierbaar! 

Eerder in de Urbanesklanken verhaalden 
we al over de verdwijning van het 
Mariabeeld aan de Oostkant van de kerk 
buiten. 2 van onze parochianen dachten 
een relaxed, lekker weekend tegemoet te 
gaan, wat uiteindelijk ook wel gebeurde, 
maar tegelijkertijd ontaarde in een soort 
speurachtige pelgrimstocht op zoek naar 
een nieuwe Maria voor de parochie. Het 
relaas kunt u vinden op onze website bij 
‘Urbanuspost’. Tijdens de viering werd 
het zeer fraaie beeld gezegend door 
pastoor Marco. Nu is het zaak om haar 
“hufterproof” weer op de oude plaats van 
Maria terug te zetten. Dat komt zeker  
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goed. Mooi om te zien dat ook hier de gemeenschap zo enorm 
meeleefde en bijdroeg. Dat zij straks, als ze weer op haar plekje 
dicht tegen de Amsteldijk staat, vele voorbijgangers mag 
inspireren, bemoedigen en uitnodigen❣️  
 

En toen, niet veel later in de 
maand, sloeg het Coronavirus 
weer toe… Het aantal 
besmettingen liep hard op in het 
land, wat ook zichtbaar was in Nes 
en omstreken. Gelukkig zonder al 

te grote gevolgen dankzij de vaccinaties. Het maakte het voor 
de overheid, gevolgd door onze bisschoppen, wel noodzakelijk 
een aantal oude maatregelen weer van stal te halen. Via de mail 
en website hebben we u hierover snel kunnen informeren. 
Ofwel: de rood-gouden koorden werden weer om-en-om aan de 
banken gehangen. 1,5 meter afstand houden én het mondkapje 
werden weer gemeengoed. Helaas willen we zeggen, we waren 
zo goed op weg. We zien het dan ook als een tijdelijke 
onderbreking in de weg naar boven. Bedenk daarbij dat geen 
enkel pad alleen maar recht is, zonder een enkele hobbel of 
alleen maar bestrooid met rozenblaadjes, ook dit Corona-pad 
niet… Het komt goed! 
 
 
We zijn de blije en trotse eigenaar 
van een prachtig kerkgebouw en 
pastorie welke ons als parochie en 
gemeenschap onderdak biedt. We 
zien met elkaar ook dat dit veel geld 
kost om te onderhouden en in stand 
te houden. Tegelijkertijd voelt de kerk 
regelmatig wat ruim aan als we 
tijdens de reguliere vieringen om ons 
heen kijken. Daar moeten we wat 
mee, zo zegt ons verstand én is een opdracht vanuit ons   
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bisdom. Die toekomst willen we zelf nu vormgeven i.p.v. dat we 
straks voor voldongen feiten staan. Als parochieteam zijn we al 
een tijd onderweg met bureau Coup hoe onze toekomst invulling 
en vorm te geven, daar is eerder meer over geschreven. Zo is 
er al eerder in samenspraak met de gemeente Amstelveen een 
kerkenvisie (Wat is de toekomst voor de kerkgebouwen binnen 
de gemeente en wat is daarbij de rol van de lokale overheid?) 
ontwikkeld waarin wij ook terugkomen. U kunt de Kerkenvisie 
van de gemeente Amstelveen terugvinden via 
www.urbanusparochienes.nl/kerkenvisie.htm 
In het traject welke wij bewandelen met bureau Coup hebben 
we als parochieteam een aantal uitgangspunten vastgesteld 
waar onze toekomst aan moet voldoen. Een heel belangrijke: 
behoudt van de gemeenschap en plek om te kerken! Wat volgde 
waren een aantal sessies waarin verschillende scenario’s 
werden verkend en geselecteerd, op basis van de 
uitgangspunten maar ook haalbaarheid en het daadwerkelijk 
scheppen van een houdbare toekomst voor onze parochie, haar 
geloofsgemeenschap en haar Rijksmonumenten met 
bezittingen. Uiteindelijk worden ook hier weer keuzes in 
gemaakt én wordt er een gericht financieel plaatje bij gemaakt 
waaruit moet blijken of dit kostendekkend is voor het onderhoud 
van beide Rijksmonumenten naar de toekomst. Een zeer 
zorgvuldig proces wat eveneens zeker ingrijpend zal zijn gezien 
de veranderingen die op ons af komen, en dat geldt voor alle 

betrokken partijen! Begin volgend jaar 
willen we u als parochiaan hierover 
meer in detail informeren en met u het 
gesprek aangaan. Daarover wordt u 
tezijnertijd uiteraard 
geïnformeerd.  Dit gaat overigens ook 
plaatsvinden bij de andere parochies 
binnen onze regio, want daar speelt 
dezelfde situatie en ontwikkeling. 
Wordt vervolgd!  
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Wellicht heeft u er al iets over gehoord of gelezen in het 
bisdomblad ‘Samen Kerk’: in oktober 2023 wordt er door paus 
Franciscus een synode georganiseerd, waarin wij worden 
gevraagd allen deel te nemen. Niet dat we nu massaal moeten 
afreizen naar Rome, wat overigens best leuk en gezellig zou 
zijn…👍😜 We blijven wat dichter bij huis: Op 11 december is 
een bijeenkomst gepland vanuit het dekenaat (de organisatie 
die meerdere regio’s omvat binnen ons bisdom Haarlem-
Amsterdam), waarin we het gesprek met elkaar aangaan. 
Eerste vraag die waarschijnlijk bij u opkomt: wat is een synode 
eigenlijk? Verderop in deze Klanken vindt u hierop het antwoord 
en meer informatie over dit onderwerp. 
 
Onlangs ontvingen we van een 
medeparochiaan een bijzonder verzoek wat 
mondiaal en daarmee ook in Nederland om 
aandacht vraagt. Zij is lid van ‘de 
Soroptimisten’, een wereldwijd opererende 
organisatie welke zich inzet voor de 
positieverbetering van de levens van 
vrouwen en meisjes, o.a. die in onderdrukking leven. Op 25 
november willen zij hier speciaal aandacht voor vragen. De 
Annakerk en de St.Urbanus van Bovenkerk kleuren dan oranje. 
Of wij ook aandacht hieraan willen geven...? Natuurlijk!!! Geen 
enkele onderdrukking is gerechtvaardigd! Daarom zal er aan het 
hek van de kerk langs de Amstel een speciale banner worden 
bevestigd die aandacht geeft aan dit onderwerp. Enne…. Het 
oranjekleuren van de toren zien wij ook wel zitten. Gaat dit jaar 
nog niet lukken, maar wellicht volgend jaar...? Houden we nog 
even mysterieus voor u… 
 
Wat ook al een tijdje de aandacht heeft zijn de werkzaamheden 
aan de glas in lood ramen van het priesterkoor. De komende 
maand worden de werkzaamheden afgerond en kunnen de 
ramen weer schitteren. Het zal een heel ander gezicht geven in 
de kerk. Ten eerste geen steigers meer, daarnaast meer   
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helderheid en licht én daarbij de Kerstsfeer die opgebouwd gaat 
worden. Van verbouwing naar een opgeruimd, proper Huis. Dat 
wordt genieten.  
 
Hoe het er allemaal uit gaat zien in de maand december is nu 
nog ongewis gezien de bestaande en mogelijke verlenging van 
de maatregelen. Dat maakt het lastig om te organiseren en 
vooruit te plannen. Zo ook voor de stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’. Zij hadden, na het moeten afzeggen van het 
event ‘Kerst aan de Amstel’ vorig jaar, vol ingezet op dit jaar. 
Wat er precies wel of niet kan en gaat gebeuren, is ten tijde van 
dit schrijven nog onbekend. Daar wil de stichting u wel van op 
de hoogte houden uiteraard. En dat doen ze op een 
spectaculaire wijze: ze hebben een nieuwe website ontwikkeld 

die er meer dan prachtig en zeer 
informatief uitziet!! Daar wordt ook 
een vervolg gegeven op het grote 
succes van vorig jaar: de veiling van 
verschillende kavels, ingebracht door 
en voor enthousiaste dorpsgenoten 
en medeparochianen. Nieuwsgierig 
geworden? Neem beslist een kijkje op 

hun website www.vriendenurbanuskerknes.nl Zo’n prachtige 
website doet ons overigens ook smaken naar meer en lijkt ons 
ook wel wat. Onze website voelt langzamerhand wat verouderd 
aan en de informatie mag hier en daar ook wel een opfrisbeurt 
hebben. Maar daarover een volgende keer meer. 
 
Niet alleen de Vrienden, ook wij zijn nog onzeker hoe Kerst er 
dit jaar uit gaat zien in onze St.Urbanus. Vorig jaar gingen de 
vieringen op het laatste moment niet door, wat voor iedereen 
zeer teleurstellend was. We houden absoluut hoop en hebben 
uitgaande van een goede ontwikkeling een mooi 
vieringenschema gemaakt. Samen Kerst vieren. Met de 
geboorte van het kind welke verandering wereldwijd teweeg 
bracht en door die krachtige, betekenisvolle boodschap hoop   

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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voor alle mensen doet herleven. Toen én nu. We kijken er naar 
uit, we hebben het als mensheid hard nodig. Viert u ook met ons 
mee? Iedereen is van harte welkom. Mochten er aanpassingen 
noodzakelijk zijn, hoort u dit van ons via de website en de mail. 
Graag willen we u en uw dierbaren een heel mooi en 

gedenkwaardig Kerstfeest toewensen. Dat de boodschap van 
Kerstmis u mag inspireren tot betrokkenheid, aandacht voor uw 
medemens in uw omgeving, tot warmte, vrede en geluk. En dat 
het nieuwe jaar ons veel goedheid, gezondheid, 
gemeenschapszin en vreugde mag bieden. Van jong tot oud. 
Daar willen we als parochieteam hard aan werken, we hopen 
dat u zich daarbij wederom aansluit. Samen op weg naar een 
mooie en goede toekomst! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van januari 2022, 
 
Met hartelijke groet, Uw parochieteam.  
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Mijn "Drie V's"  Kerstwens 
  
Vanwege de stringente kopijdata van de verschillende 
parochiebladen schrijf ik dit kerstartikel al medio november. Terwijl 
ik schrijf lopen de Corona- besmettingen in een razend tempo op. 
Het is de vraag of alles “bijna-normaal” zal blijven, of dat wij weer 
een kerst in lockdown zullen beleven..  
In welke stemming zal ik dit artikel over een maand teruglezen? 
Hoewel de toekomst moeilijk te voorzien is, wil ik toch hoopvol zijn 
en vanuit de grond van mijn hart een kerstwens voor onze parochies 
uitspreken.  
Ik wil het in de vorm van een verlanglijstje opstellen, hopende dat er 
zegen op rust. Voor onze parochies verlang ik de volgende DRIE V’s. 
 
Verbondenheid.  
Dat wij elkaar steeds meer mogen vertrouwen en ons daardoor 
verbonden voelen als een grote familie van vijf parochies, die een 
hele mooie streek omvat die van de Amstel tot de 
Westeinderplassen gaat. Als ik van de ene naar de andere 
kerkgemeenschap ga, mag ik alle mensen die ik tegenkom “vrienden” 
noemen. Wij leven in een maatschappij waar polarisaties en 
conflicten escaleren: moge het onder ons niet zo zijn. De 
verbondenheid die het geloof ons geeft, zal onze kracht zijn. 
 
Verdieping.  
Dat wij ons schatrijk geloof steeds mogen gaan verdiepen. 
Maatschappelijk gezien lijkt onze kerk een kleine (onbeduidende?) 
minderheid geworden die weinig te zeggen heeft. Maar dit is niet 
waar! Wij zijn de dragers van een kostbare schat: de kracht van de 
blijde boodschap van het Evangelie; de schoonheid en de kunst van 
de gebouwen; de boodschap van onze Paus Franciscus, die 
wereldwijd de mensen weet te inspireren; de naastenliefde waar 
onze gemeenschappen vol van zijn. Al deze mooie dingen zijn bij ons  
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te vinden. Laten wij er trots op zijn en de schatten van ons geloof 
steeds meer gaan waarderen. 
 
Vernieuwing. Paus Franciscus roept ons op tot vernieuwing. Hiervoor 
heeft hij de hele kerk tot een Synode bijeengeroepen. Het woord 
‘synode’ is afgeleid van het Griekse ‘syn’ (= samen) en ‘hodos’ (= 
weg). Het betekent letterlijk ‘samen onderweg’. Paus Franciscus wil 
dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk als ‘Gods 
volk onderweg’. Het proces moet volgens Paus Franciscus niet 
resulteren in “een andere Kerk”  maar in een Kerk “die anders is”. Wij 
zijn geroepen om ons te vernieuwen, om de eeuwige boodschap van 
de liefde van Jezus Christus aan de mensen van deze generatie 
kenbaar te maken.  Laten wij daarbij betrokken zijn en blijven. 
 
Met deze kerstwens in mijn hart, wil ik deze kersttijd aan de Heilige 
Maagd Maria toevertrouwen: dat zij alle gelovigen van onze streek 
moge beschermen, en ons verbondenheid, verdieping en 
vernieuwing schenken.  
 
Zalig Kerstmis 
Pastoor Marco 
 

 
 
 
Beste familie,  
 
Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de 
dood van iemand die je lief is. 
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de 
moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op 
weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en waar 
alle oriëntatiepunten ontbreken.   
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Van januari tot en met mei 2022 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die in de 
afgelopen corona-periode een dierbare verloren hebben. Het kan 
hierbij gaan om een partner, ouder, kind, broer of zus. Afscheid 
nemen in deze corona tijd was extra moeilijk, daar het afscheid in 
kleine intieme kring moest plaats-vinden, zonder het aanwezig 
kunnen zijn van alle familieleden en vrienden. Ook de gebruikelijke 
condoleances ontbraken in verband met de anderhalvemeterregel, 
daardoor was het moeilijk elkaar echt te troosten. In de Rouwgroep 
kijken we terug hoe je het afscheid in het geheel ervaren hebt.  
Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om 
alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je 
dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n 
Rouwgroep als helend. Een reactie van een deelnemer: ‘Het is fijn 
om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, 
inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces’. Of u 
gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. 
Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:  
 

dinsdag 7 december 2021 om 14.00 uur in De Burght, 

Potgieterplein 4 te Uithoorn. 

 

De bijeenkomsten 2022 worden gehouden in De Schutse, De 
Mérodelaan 1, en staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van 
de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste 
van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.  
 
Voor vragen en meer informatie: 
Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl 
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Synode 
 

‘Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in Uw naam’  

 
In oktober 2023 vindt er in Rome een groot event plaats: Paus 

Franciscus organiseert dan een 
synode. Wat is dit eigenlijk, wat is het 
doel en wat hebben wij als gelovige 
hier eigenlijk mee te maken?  
 
Synode betekent letterlijk ‘samen 
onderweg’: Paus Franciscus wil dat 
alle gelovigen zich verantwoordelijk 
weten en voelen voor de Kerk als 
‘Gods volk onderweg’. En dat we met 

elkaar het gesprek aangaan en naar elkaar luisteren hoe hier 
invulling aan te geven. Bijdragen moeten komen vanuit de 
basis: iedereen mag en kan zijn input geven, ook u! Vooral u!! 
 
Daartoe worden er wereldwijd bijeenkomsten georganiseerd, 
ook in ons bisdom, waarin rondom 3 thema’s wordt 
gesproken. De keuze voor de bespreking van juist deze drie 
thema’s is mede ingegeven door de zorg van de Nederlandse 
bisschoppen over de kwetsbaarheid van de Kerk en het 
christendom in ons land en in de westerse samenleving én de 
hoop dat het christendom en de Kerk in onze streken toekomst 
en voortgang zal kennen.  
 
De bisschoppen herkennen in deze drie thema’s de 
kernwoorden: communio, participatio en missio: 1:Vieren 
(Communio), 2:Medeverantwoordelijkheid voor zending 
(Participatio) en 3:Dialoog in Kerk en Samenleving (Missio). De 
uitkomsten vanuit onze bisdommen worden verzameld en 
middels een samengesteld document naar Rome verstuurd 
waar ze gezamenlijk uiteindelijk het fundament zullen vormen   
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voor de eindbijeenkomst van oktober 2023, waaraan de Paus 
en afgezanten van de wereldkerk deel zullen nemen. 
 
Om het gesprek te voeden zijn een aantal vragenlijsten 
opgesteld. Deze en meer informatie over dit onderwerp kunt u 
terugvinden op de website van het bisdom via de volgende link: 
 
www.bisdomhaarlem-
amsterdam.nl/?p=dossier&dos=synode2023 
 
De bijeenkomst in onze regio staat nu gepland op 11 december 
van 13.30-16.00uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Wilt 
u ook meedoen? Geeft u dan op via een mailbericht aan het 
secretariaat urbanusparochienes@gmail.com  
 
Van harte aanbevolen, Uw parochieteam. 
 

Gebed 
Wij staan voor U, Heilige Geest, 

terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
U alleen hebben wij om ons te geleiden, 

maak dat U thuis bent in ons hart; 
leer ons de weg die wij moeten volgen 

en hoe wij deze moeten gaan. 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, 

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven 
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid 

en van wat juist is. 
Dat alles vragen wij U, 

die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 

in de eeuwen der eeuwen. 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dossier&dos=synode2023
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=dossier&dos=synode2023
mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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Amen.  
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Misintenties, weekend 4 en 5 december  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jan Markwat  // Jo Markwat-van Tol - jaarmis 
Kees Fontijn  //  Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet van Tol – jaarmis 
Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Piet van Rijn  //. Wim Jacobs 
Ria van Braak-van Rijn 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama  //  Nico de Jong 
Henk de Dood - jaarmis 
Jan Andriessen  //  Kees Fontijn 
Johan Bouwman  //  Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch-sr en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 18 en 19 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat  //  Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Johan Bouwman  //  Jos Bouwman 
Kees Fontijn  //  Nico de Jong 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Trea Fontijn  //  Uit dankbaarheid 
 
 
Misintenties, Kerstavond, vrijdag 24 december  
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
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Ben en Brenda Overes 
Cees Stolwijk  //  Conny Wesselingh 
Dorus Schrama  //  Johan Bouwman 
Jos Bouwman  //  Kees Fontijn 
Kors van Rijn  //  Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen  //  Nico de Jong 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Pronk-Koeleman 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Patrick Fronik  //  Sjaak van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
 
 
Misintenties, 1e Kerstdag, zaterdag 25 december 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Herman Fontijn en overleden dochter Trea 
Kees Fontijn 
Klaas Zwartendijk 
Marcel van Amsterdam 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden familie Schrama-Kooijman 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den en broer Arie 
Theo van den Bosch-sr en overleden zoon Theo 
Overleden ouders Van Amsterdam-van Leeuwen 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
 
 
Misintenties, 2e Kerstdag, zondag 26 december 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 
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Activiteitenoverzicht december 2021 
 
 

datum tijd: soort viering: voorganger: 

woe 1 dec 09:00 u Kerkwerk  
za.4 dec 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.5 dec 09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 

do.9 dec 15:30 u "Kinderclub! Thema: "kerstknutselen"  
za.11 dec  13:30-

16u 
synode door paus Franciscus / Info in 
deze Urbanesklanken 

 

za.11 dec  19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.12 dec 09:30 u Eucharistieviering 

 
 

zo.12 dec 13:00 u Spaanstalige viering  

do.16 dec 10-12 u traditionele kerst-samenkomen voor 
onze ouderen op de pastorie eea 
ovb. Opgeven via secretariaat tel.nr. 
pastorie 

Marino den Haan 

za.18 dec   19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.19 dec  09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 

18 en 19   Event: Kerst aan de Amstel, programma ovb zie: 
www.vriendenurbanuskerknes.nl 

vr.24 dec 20:00 u Nachtmis, Eucharistieviering Gerard 
Timmermans 

za.25 dec  09:30 u 1e kerstdag, Eucharistieviering  
zo.26 dec  10:00 u 2e Kerstdag Gezinsviering, Woord-& 

Comm.Viering 
Elly van Rooden 

vr.31 dec  geen viering  

za.1 jan.   geen viering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

     
 Peter Overdijk Jos den Haan Jeroen John 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

     
 
 

    

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

Timmermans 
Anne, 
Maayke 

Huub 

   Ab  

 
 
 
 

    

 Peter Overdijk John/Maurice John, Jill John/Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Ab, Cock Huub 

 
 

    

Gelegenheids-
koor ovb 

Peter Overdijk Paul 
Goossens 

Alle 
misdienaars 

Huub 

St.Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Cock, Ab Huub 
 Peter Overdijk kinderen Maicah, 

Cilia 
John/Maurice 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal 
plaatsvinden in het weekend van 4 en 5 december.  
De Adventsactie, die is begonnen op 27 november, wordt afgesloten 
met de Adventsactie-collecte op zondag 19 december. 
 
Opbrengst collectes 
weekend  30 + 31 oktober 244,30 
Allerzielen 2 november 386,60 
weekend  06 + 07 november 325,50 
weekend  13 + 14 november 335,65 

 
Kerkbalans 
Beste mensen, de stand op 2 oktober  bedraagt  € 22.222,42. 
Het streefbedrag bedraagt €.24.000,-  Het ziet er naar uit dat wij, als 
Nesser geloofsgemeenschap, er ook dit jaar weer in zullen slagen om 
het begrote streefbedrag te realiseren. 
De meesten onder u hebben dit jaar hun steentje al bijgedragen, maar 
helaas is het ook even aan de aandacht van een aantal anderen 
ontschoten. Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 
2021 al heeft voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien 
zelfs wat te verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande 
jaren heeft bijgedragen onder het motto:  
 

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
” Daar geef je voor ” 

 

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan zijn 
om hun bijdrage te voldoen:  
 

 ‘’Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten’’ 
 

Namens het parochieteam, 
Joop Sibum, Penningmeester 
 
Bijeenkomst Rouwgroep 
Dinsdag 7 december om 14.00 uur komt de Rouwgroep bijeen om 
ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de 
groep is ruimte om alles wat u na het verlies van uw dierbare 
tegenkomt te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n 
Rouwgroep als helend. Of u gelovig bent of lid van een   
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kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Heeft u interesse, dan bent u 
van harte welkom op onze informatiemiddag in De Burght, 
Potgieterplein 4 in Uithoorn.  
Voor vragen en meer informatie: 
Elly van Rooden :  0252 - 51 75 92   pnmvanrooden@hetnet.nl 
Joep Dubbink     :  0297 - 26 82 12   j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
 
Adventsactie’21:”Een gezonde start voor Moeder en kind ” 
Wat is er aan de hand ? 
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een 
recente hongersnood. Droogte, overstromingen, gebrek aan voedsel 
en conflicten ontwrichten de economie. Bijna een derde van de 
inwoners kan niet voorzien in hun levensonderhoud en is afhankelijk 
van humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en bestaans-
onzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een miljoen mensen 
ontheemd is geraakt in eigen land.  
 
Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 
De kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en geboortezorg 
zijn in het hele land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen 
maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met 
de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van 
moeders en pasgeboren baby’s. 
In 2020 is er in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een 
gezondheidscentrum opgezet dat aanstaande moeders professionele 
geboortezorg en begeleiding aanbiedt. Het blijkt moeilijk om de 
aanstaande moeders met deze zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks 
op de hoogte van de mogelijkheden en culturele tradities belemmeren 
het gebruik van deze zorg. Het project is er op gericht het belang van 
deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten 
toenemen en te organiseren dat het een herkenbare plek krijgt in de 
bestaande lokale gezondheidszorg. 
Wat willen we bereiken ? 
Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende 
kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en 
begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 240 jonge moeders 
en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij 
als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger 
dan vijf jaar inentingen tegen infectieziektes.  

mailto:pnmvanrooden@hetnet.nl
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U kunt bijdragen aan dit project door uw royale deelname aan  de 
collecte in het weekend van 18 en 19 december, of door uw gift te 
deponeren in de grote kist achter in de kerk, maar natuurlijk ook door 
uw gift over te maken naar de Adventsactie.  
Voor verdere informatie:  www.adventsactie.nl bankrekening  
NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van: Adventsactie Den Haag 
 
Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
Wij vragen u allen uitdrukkelijk om mondkapjes te dragen bij het 
binnenkomen in de kerk. Uw handen te ontsmetten, de instructies van 
de corona- begeleiders strikt op te volgen en plaats te nemen in de 
daartoe  gekenmerkte banken.  
Op uw plaats aangekomen mag het mondkapje af.  Het is niet 
toegestaan u vrijelijk door de kerk te verplaatsen  nadat u uw 
zitplaats heeft ingenomen. 
 
De communie-uitreiking 
De communie uitreiking vindt plaats op dezelfde wijze zoals u de 
afgelopen periode gewend bent. Volg hierbij de aanwijzingen die 
door de coronabegeleider worden gegeven. Blijf bij het ter 
communiegaan svp het mondmasker dragen en houd 1½ meter 
afstand. Neem de aan u overhandigde hostie mee naar uw zitplaats, 
daar gekomen mag het mondkapje af en kunt u de hostie nuttigen.   
 
Het verlaten van de kerk 
Het verlaten van de kerk zal vanaf de achterste banken plaats- 
vinden. De  coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U 
wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen.  Het is niet toe-
gestaan, om tegen de uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.  
 
Koffiedrinken op de pastorie 
Gedurende de lockdown is het niet toegestaan   
elkaar voor koffiebijeenkomsten te ontmoeten op de pastorie. 
 
Wij vertrouwen erop dat u, ivm de gezondheid van ons allen, de hier 
bovenvermelde regels in acht zult nemen. 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond,   
Uw parochieteam  

http://www.adventsactie.nl/
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Ter Inspiratie 
 
Was het thuis zitten tijdens de eerste 
lockdown voor u ook een tijd van 
bezinning? Voor veel mensen bleek het 
gedwongen thuis zijn ook rust te geven, 
er hoefde minder, waardoor er 
bezinning en reflectie op gang kwam. 
Met het ingaan van de wintertijd en het 

steeds vroeger donker wordt, keren we weer meer naar binnen. De Advent, 
de vier weken voorafgaande aan het Kerstfeest, zijn vanouds een tijd van 
verwachting, maar ook van inkeer en bezinning. 
 
Op de Tweede zondag van de Advent horen we in de liturgie: ‘Bereid de 
weg van de Heer, maakt zijn paden recht’ (Lucas 3, 1-6) ze roepen je op 
om de weg van de Heer te bereiden, om een weg te banen voor God in je 
leven. Hoe kun je ruimte maken voor God? Hoe kun je God ruim baan 
geven in je leven? 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de bewegingsvrijheid voor Joden 
steeds geringer werd ging Etty Hillesum, een joodse vrouw in Amsterdam 
op zoek naar God in haar binnenste. Ze schrijft in haar dagboek op 26 
augustus 1941: ‘Binnen in me zit een heel diepe put en daarin zit God. 
Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is 
God begraven. Dan moet Hij weer opgegraven worden. Ik stel me voor dat 
er mensen zijn, die bidden met hun ogen naar de hemel geheven.  
Die zoeken God buiten zich. Er zijn er ook die het hoofd buigen en in de 
handen verbergen, ik denk dat die God binnen in zich zoeken'.  
 
De weg van gebed, de weg naar binnen, van inkeren in je zelf, is een lange 
weg en kent veel obstakels. Maar ook al liggen er stenen en gruis voor, 
daaronder is God aanwezig, in  je diepste binnenste, woont God. 
Deze donkere tijd van het jaar doet je naar binnen gaan. De Advent is een 
uitnodiging om een weg voor God te bereiden, om naar binnen te keren en 
in je diepste innerlijk God te ontmoeten. 
 
Elly van Rooden   
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Donderdag 18 november kwamen de kids van de Kinderclub! weer 
samen om te luisteren naar het verhaal van prinses Arabella en de Sint. 
Team Elly was er helemaal klaar voor, ze 
hadden zelfs petten van de piet gekregen 
en opgezet om helemaal in stijl er een 
leuke én leerzame middag van te maken. 
Missie geslaagd gezien de 
knutselresultaten en de gretig gegeten 
chocoladesinten uit de zak van 
Sinterklaas!  
 
En ook op 09 december komen de kids 
weer bij elkaar om weer de meest 
prachtige kerstknutsels te gaan maken. 
Ook dit belooft weer een leuke en actieve 
Clubmiddag te worden. Geef u van tevoren even op, is het verzoek, 

zodat er genoeg materiaal 
ingeslagen kan worden. 
Heeft u overigens nog 
potloden, stiften, 
gekleurd papier, linten, 
glitters, of andere 
materialen beschikbaar 
voor de Kinderclub: 
Graag!! Ze worden 
dankbaar ingezet voor de 
mooiste resultaten❣️  
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De jongeren van Klein Urbanus kwamen eind 
november ook bij elkaar. Een druk 
programma! Allereerst om de ideeënbus achter 
uit de kerk te legen en te beoordelen. U weet 
wel, eerder was deze daar geplaatst zodat u uw 
ideeën kon indienen hoe de ouders en jongeren 
meer te betrekken bij de gezinsvieringen, 
zodat de jongeren elkaar daar ook kunnen 
ontmoeten. Wel zo leuk voor hen! En 
natuurlijk ook voor de ouders.  

 
U als kerkbezoeker heeft 
goed u best gedaan❣️In 
totaal zo’n 20 (waaronder 
een heel A4) superleuke én 
goede hersenspinsels 
waren er genoteerd. Aan 
Klein Urbanus om aan elk 
idee punten te plakken en 
zo de allerbesten eruit te 
selecteren. Er was er ook 

een met “snoep”, deze werd er door de jonge leden snel uitgefilterd, 
want “...dat hoort niet in de kerk...” Geweldig toch!!! Wat de winnaars 
waren...? Zeggen we lekker niet! De eerste resultaten kunt u wel gaan 
zien én meemaken tijdens de gezinsviering op 2e Kerstdag. Dus zet 
deze datum vast in jullie 
agenda en kom allemaal om 
dit mee te maken. Klein 
Urbanus zal tijdens de 
viering op 2 momenten van 
zich laten horen en zien. Het 
belooft heel leuk te gaan 
worden!! 
 
 
  



 25 

KERST VIEREN MET DE KINDERCLUB..... 
 

 
 
 
Hallo Allemaal, 
 
donderdag 9 december zijn jullie van 15.30 - 16.30 uur 
van harte welkom op de Kinderclub!  
Eerst gaan we naar  het mooie Kerstverhaal luisteren en 
kijken, welke met het speciale theatertje verteld zal 
worden. 
Daarna gaan we iets gezelligs maken voor de Kerstdagen! 
 

Aanmelden: wel graag van tevoren bij Elly i.v.m. het klaar 
leggen van de knutsels email: pmmvanrooden@hetnet.nl   
Waar: in de pastorie naast de kerk 
Uiteraard zijn jullie broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes ook van harte welkom! 
Tot dan, groetjes, het Kinderclub team.   
  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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Cluster: 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

Unieke kaartenset te koop 
 

In samenwerking met Koen 
Boelrijk zijn wij gestart met de 

verkoop van een set unieke 

ansichtkaarten van Nes aan de 

Amstel, met de Urbanus-
kerktoren prominent in beeld. 

Het idee voor deze actie 

ontstond tijdens de succesvolle 

foto-expositie van Koen op 
Open Monumentendag.  

De set van 5 dubbelgevouwen 

ansichtkaarten met 

enveloppen, inclusief onze 
grote Vrienden Urbanus-

bedankkaart is verkrijgbaar 

voor 10 euro bij onze 

bestuursleden. De set is ook te 
bestellen door een email met 

uw adres te sturen aan penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl. 

Gratis bezorging in Nes aan de Amstel en Waverveen, daarbuiten 2,88 

euro extra ivm de porti.  
 

Nieuwe website en email 
 

Onze website, die alweer zo’n 10 jaar oud was, was nodig aan 

vernieuwing toe. Onder toezicht van Agnes Blokker hebben we zelf een 
site gebouwd die weer een tijdje meekan en die op alle devices goed te 

lezen is. Ga lekker rondneuzen! Veel plezier met lezen en kijken. 

Onze email-adressen zijn ook veranderd: 

Peter Overdijk voorzitter@vriendenurbanuskerknes.nl  
Marc van Lammeren secretaris@vriendenurbanuskerknes.nl 

Monique de Bruin penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl 

Vincent Blom projecten@vriendenurbanuskerknes.nl 

 

www.vriendenurbanuskerknes.nl  

mailto:penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:voorzitter@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:secretaris@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:projecten@vriendenurbanuskerknes.nl
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

Bedankt Rabo Clubsupport! 
 
Uit handen van Ugur Pekdemir, directeur Coöperatieve Rabobank 
Amstel&Vecht, ontvingen wij op 6 november een supermooi bedrag van 

Rabo Clubsupport; 2.413,72 euro voor het onderhoud aan het glas-in-

lood van het priesterkoor. Maar liefst 114 leden van Rabobank 

Amstel&Vecht stemden op ons mooie doel, waardoor wij op de 6e plek 
van de 87 deelnemende verenigingen en stichtingen geëindigd zijn. Heel 

veel dank aan alle leden die op ons gestemd hebben en de organisatie 

van Rabo Clubsupport! 

 
 

Sparen bij Jos 

 

Ondertussen loopt de spaaractie bij Albert Heijn Jos van den Berg 

(Amstelplein Uithoorn) nog door tot eind dit jaar. Ook daar scoren wij 
goed; 22e van de 68 deelnemende clubs. Vergeet niet de bonnetjes van 

Vul de Kas te vragen bij het afrekenen en uw codes aan ons toe te 

kennen. Alle kleine beetjes helpen….  
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen december 2021 
 
 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 
In oktober heeft u bij het gebruikelijke parochieblad een mooi ontworpen 
kleurrijk regioblad ontvangen. Dit is bedoeld om ons eens nader aan elkaar 
voor te stellen. Maar ook om u uit te nodigen eens een buurtparochie te 
bezoeken. Uiteraard willen onze deuren altijd open hebben staan voor alle 
bezoekers. En mocht u vanwege corona niet naar een kerk kunnen of 
mogen komen dan is er altijd de mogelijkheid om van huis uit online een 
dienst te volgen. 
 
En nu staat december voor de deur. Ik zou graag schrijven over een mooie 
voorbereiding op het Kerstfeest. Maar de realiteit is dat Nederland weer 
(ik ben de tel kwijt) in een coronagolf is beland en er diverse beperkingen 
in onze sociale activiteiten noodzakelijk zijn. Velen van u zullen “er wel 
klaar mee zijn” en zich de vraag stellen of we het niet eens achter ons 
kunnen laten. Misschien bent u de discussies (of zelfs ruzies) zat over 
vaccineren, testen en thuisblijven bij een snotneus. Ik weet ook dat er vele 
mensen in onze omgeving ziek zijn geworden van het virus en hier soms 
blijvende schade aan over hebben gehouden, dat er mensen zijn 
overleden en dat er mensen door overbelast zijn geraakt. We zouden u 
allemaal een warme knuffel willen geven als steun en troost…… maar dat 
kan dan weer niet vanwege de anderhalve meter afstand die we voor de 
veiligheid moeten hanteren. 
 
Ik vond het zo een mooi initiatief om een gezamenlijke ziekzalvingsdienst 
te houden waarbij onze pastores op een zaterdagmiddag in een   
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eucharistiedienst wilden stilstaan bij de kwetsbaarheid van het leven. 
Ouderen, zieken en zij die dit sacrament graag willen ontvangen zouden 
dan, in bijzijn van familie en een steunende parochie de nodige kracht in 
de zalving kunnen ontvangen. Er waren al 50 aanmeldingen.…. maar we 
hebben de dienst moeten afblazen.  
 
Ook de kleinere activiteiten die weer waren opgestart of opnieuw in de 
planning stonden, zoals het koffie drinken na een dienst, koor repetities of 
grotere vergaderingen zijn maar weer geannuleerd of aangepast.  
 
En dan de vragen van koren en liturgiegroepen: hoe gaan we de Kerst 
vormgeven? Wat kunnen we voorbereiden? Voor hoeveel mensen? Zal het 
wel door kunnen gaan? Er is wederom veel onduidelijk. Voor het tweede 
jaar op rij. In wat voor tijd zijn we beland? 
 
Maar dan denk ik aan de aanloop naar het eerste “Kerstfeest”: de 
geboorte van Jezus, dat toen eigenlijk helemaal geen feest was. Hoe zal 
Maria zich hebben gevoeld? Onbegrepen; want ze was een ongetrouwd 
jong meisje nog, dat zwanger was geraakt. Misschien was ze wel 
buitengesloten. Daar denken wij niet vaak aan tegenwoordig, maar ik 
vermoed dat zij destijds ook veel vrijheden was kwijtgeraakt door de 
situatie waarin ze verkeerde. En toen, terwijl de zwangerschap vorderde, 
moest ze op reis. Van Nazareth naar Bethlehem. Daar is al meer over 
gezegd en geschreven. En meestal met de nadruk op de zwaarte van die 
reis. Wat een onzekere en moeilijke periode moet dat zijn geweest. En 
toch. Ze deed het. Volbracht het. Met het vertrouwen dat het komt zoals 
het komt en je niet alles in de hand kan hebben en hoeft te plannen.  
 
Voor mij is deze gedachte een mooie voorbereiding op Kerstmis 2021. 
Het zit ons niet altijd mee. We kunnen niet alles tot in de puntjes plannen. 
We hebben betere jaren gekend. Maar we passen ons een beetje aan. 
Stellen ons flexibel op en hebben vertrouwen. 
 
Nu ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het half december zal zijn. We zien 
het wel en passen ons aan. Gelukkig kunnen we in onze 5 mooie parochies 
vertrouwen op vele flexibele mensen die er, ondanks dit onzekere jaar,  
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voor kunnen zorgen dat de geboorte van het Kerstkind warm en feestelijk 
kan worden gevierd. 
 
Namens het kerkbestuur wens ik u allen een waardevolle reis naar 
Kerstmis toe. 
 
Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
06-50 963 187 
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 

 
 

***** 
 

Online de kerkdiensten volgen? Dat kan op de volgende manieren: 
Aalsmeer YouTube, via de link in de kalender op  

www.rkkerkaalsmeer.nl  
De Kwakel KerkOmroep.nl, [zoek op “Kwakel”], online of via app 
Kudelstaart YouTube, ontvang de link in uw email via 

stjangeboortesecretariaat@live.nl  
 

***** 
Wilt u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) 
digitaal ontvangen? 
Stuur een email met dit verzoek aan: 
Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com  
De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl 
Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl  
Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com  
Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 
  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:urbanusparochienes@gmail.com
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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  

mailto:rencverheggen@gmail.com
http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 
 

Kerst aan de Amstel nieuwe stijl 
Houd onze website in de gaten voor de laatste info 

 

Kerstveiling 
Vanwege het enorme succes van afgelopen jaar organiseren we ook nu 

een online-veiling. Hiermee willen we natuurlijk zoveel mogelijk geld bij 

elkaar brengen voor de instandhouding van ons monument, maar ook 

willen we bijzondere momenten voor en tussen mensen creëren. Kijk 
snel op onze website en biedt op al het leuks wat wordt aangeboden. De 

veiling sluit vrijdagavond 17 december.  

 

Kerstpakketten 
Wij vullen ons kerstpakket met medewerking van onder andere Angela 

en Cock van Schaik, de Wijnschuur, Pluktuin Amstelveen, Sluis-Zicht, 

Firma Ruizendaal, Rinus Verheggen en Floral Charm.  

Bestel ons verrassingskerstpakket voor 30 euro via 
kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl. Op is op, dus bestel snel! 

  

Amaryllissen 

De prachtige superkwaliteit amaryllissen worden ook dit jaar ter 
beschikking gesteld door Floral Charm. De ranke lange stelen met grote 

bloemen worden per doos van 10 stuks geleverd in rood of wit. Kosten 

30 euro per doos. Uiterlijk dinsdag 14 december bestellen met 

vermelding kleur via amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl 
 

Ophalen veilingkavels, kerstpakketten en amaryllissen 

Op zaterdag 18 december van 15 uur tot 17 uur kunt u uw bestelde 

artikelen afhalen bij de kerk. Betaling; contant of per mobiele app 
terplekke overmaken.  

 

Kerstconcert zondag 19 december 

Als de coronasituatie het toelaat treedt op zondag 19 december om 
14:15 uur de Amsterdamse Tramharmonie op. Een geweldig kerstconcert 

met meezingers!.Vanaf 12 jaar 10 euro entree, tot 12 jaar gratis.  

Wij houden ons aan de dan geldende corona-maatregelen. Check deze 

op onze website voorafgaand aan het concert. 
 

Tot Kerst aan de Amstel! 

mailto:kerstpakket@vriendenurbanuskerknes.nl
mailto:amaryllis@vriendenurbanuskerknes.nl
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