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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, 
 
 
           oekomst! Het houdt ons continu bezig en het heeft 
betrekking op ons allemaal. Als wereldburger, Europeaan, 
Nederlander, als beleidsmaker, ondernemer, als lid van een 
dorps- en of geloofsgemeenschap, als individu, ook u. 
Toekomst als begrip betekent ‘de tijd die nog komen moet’. En 
dan vooral: wat gaat deze brengen voor mij, voor ons. Is deze 
goed, slecht, of is er nog wel toekomst? Je wordt er continue 
mee geconfronteerd via de media, op straat en ja, ook in de 
kerk. Het geeft voedsel voor nadenken hierover. 
 
Toekomst is een zaak die op meerdere manieren aangelopen 
kan worden. Het makkelijkste is het op z’n beloop te laten en 
zien wat er gebeurt, door alleen maar in het “nu” te blijven 
hangen, ofwel, we merken het 
wel... Of dit wenselijk is, valt te 
betwijfelen. Het maakt wat 
komen gaat als iets wat je 
overkomt, de uitkomst is 
onbekend en moet je dan 
maar accepteren.  
 
Over het algemeen niet 
aanlokkelijk gezien het 
ongewisse. Men heeft toch 
voorkeuren, wensen, 
verwachtingen, idealen. Een 
ondernemer of beleidsmaker, in de breedste zin van het woord, 
zal zo nooit zijn of haar “bedrijf” kunnen en mogen leiden gezien 
de onzekerheid voor de onderneming, haar werknemers, 
aandeelhouders en het voortbestaan. Tegenwoordig speelt ook 
de sociale verantwoordelijkheid die men heeft in de 
maatschappij een grote rol om een goede toekomst na te 
streven en mogelijk te maken.  
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Toekomst is iets dat je zelf vorm 
kan geven door inzet, kennis, 
kunde, hard werken, 
bevlogenheid, geloof en passie. 
Daarmee vertaalt het zich niet 
automatisch naar een toekomst 
die volledig maakbaar is naar 
geheel eigen zinnen. Invloeden 
van buitenaf, ingebracht door 
maatschappelijk of menselijk 
handelen door derden of 

simpelweg de tijdgeest maken dat er altijd afwijkingen van het 
ideale eigen toekomstmodel ontstaan. Het zorgt ervoor dat je 
dan keuzes moet maken. En die keuzes, ook al zijn ze al heel 
lang geleden gemaakt, zijn niet voor de eeuwigheid in beton 
gegoten ofwel staand voor altijd. Ontwikkelingen maken dat 
besluiten van toen soms aanpassing behoeven voor een 
koerswijziging om een betere toekomst mogelijk te maken. Die 
beslissing in het verleden was toen gerechtvaardigd en goed 
voor iedereen, nu moeten er wellicht andere keuzes gemaakt 
worden om opnieuw een mooie en betere of überhaupt 
toekomst mogelijk te maken. Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. Dat vraagt van de roergangers naast inzicht, 
vaak moed en doorzettingsvermogen. Gaan we linksaf of 
rechtsaf? Het veranderen van koers is iets wat de menselijke 
aard niet graag doet. ‘We deden het 
altijd al zo’, ‘ging toch altijd prima’ 
zijn bekende kreten. Recht zo die 
gaat is dan de makkelijkste weg. 
Maar steven je daarbij op een 
afgrond/faillissement/ondergang, 
dan is dat vanzelfsprekend niet de 
beste keus... De weerstand die 
ontstaat bij verandering moet dan 
worden overwonnen door inzicht en 
perspectief te bieden, het waarom.   
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Een lange inleiding, maar die 1 op 1 ook op ons van toepassing 
is. In onze “beroepstak” staan we ook op zo’n kruising. Geloven 
anno 2022 is niet meer vanzelfsprekend (overigens: door de 

eeuwen heen waren ups 
en downs veelvuldig 
zichtbaar). Integendeel, 
ons “geloven in” is 
onderhevig aan een 
afbraak. Het is triest, het 
is jammer, het is helaas 
waar. En dit is al een tijd 

gaande, gezien de landelijke trend van minder kerkbezoek, 
betrokkenheid en navenant dalende inkomsten. Het waarom 
laten we hier even in het midden, daar kan een heel voorwoord 
aan geweid worden, wellicht voor een andere keer. Wat gaan 
we eraan doen is nu meer de gerechtvaardigde vraag. 
Vooropgesteld: als Urbanusgemeenschap doen we het ten 
opzichte van deze landelijke trend nog steeds heel erg goed! 
Zowel in financieel als menselijk opzicht zijn we vitaal, zo lieten 
eerdere onderzoeken zien. Wanneer we samenkomen tijdens 
de vieringen, kunnen we echter ook constateren dat onze 
St.Urbanus wat ruimer in de jas zit. Waar vroeger de kerk tijdens 
de vieringen geheel gevuld was, is dit nu niet meer het geval. 
Dat heeft wel gevolgen. Zo moeten we bv. met minder mensen 
en daarmee inkomsten, wel onze parochie en haar bezittingen, 
waaronder kerkgebouw en pastorie, blijven onderhouden; die 
opgave wordt steeds groter. Stilzitten en afwachten, zoals 
hierboven beschreven, is een optie maar het maakt onze 
toekomst op termijn ongewis en onzeker.  
 
Als parochieteam kiezen we daar niet voor. Daarvoor is onze 
geloofsgemeenschap en de plaats die we innemen in onze 
dorpsgemeenschap te belangrijk. En daar voelen we ons ook 
verantwoordelijk voor. Willen we toekomst mogelijk maken, 
moeten we iets doen. Voor het behoud van ons geloof in Nes  
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aan de Amstel, de gemeenschap, 
de saamhorigheid, de sociale 
cohesie, onze gebouwen en 
bezittingen en het aangezicht die 
de St.Urbanus inneemt in het 
dorp Nes en wijde omgeving.  
 
In eerdere voorwoorden is hier al 
meer over geschreven: Enkele 
maanden geleden hebben we de 
zoektocht opgestart hoe onze 
toekomst vorm te gaan geven. 
Om deze mogelijk te maken. Een 
grote verantwoordelijkheid én uitdaging! We zijn begonnen door 
aan te haken bij de gemeente Amstelveen: zij wil ook haar 
sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor 
de belangrijke plaats die kerkgebouwen innemen in dorp/stad 
en samenleving. Middels eigen onderzoek en breed overleg met 
de eigenaren van de kerkgebouwen, de bewoners in de directe 
omgeving én daarbuiten en deskundigen is een visie ontwikkeld 
welke verwoord is in het beleidsplan ‘Kerkenvisie’. Dit geeft een 
algemeen beeld inclusief het beleid voor de positionering van 
kerkgebouwen in de gemeente Amstelveen. Deze kunt u 
nalezen op onze website bij Urbanuspost.  
 
Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een instantie die kon 
helpen in onze eigen zoektocht hoe die toekomst specifiek voor 
ónze parochie in te vullen. De keuze viel op het bureau Coup, 
omdat ze mede gespecialiseerd zijn in religieuze gebouwen, 
zeer ervaren, praktijkgericht en goede contacten hebben met 
zowel burgerlijke als religieuze overheden. Wat volgde was een 
intensief traject van ontmoetingen, wikken en wegen, 
uitgangspunten opstellen, wat wel en vooral wat niet, keuzes 
maken, richting bepalen, toekomst scheppen! 
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We zijn nog niet klaar, er ligt nog geen 
definitief plan. Echter de hoogste tijd om u 
bij te praten en te informeren wat de 
vorderingen zijn in dit traject tot dusver. 
Dat willen we gaan doen op een zondag, 
na de viering, in de kerk. Zie hiervoor de 
aparte uitnodiging verderop in deze 
Klanken. U als parochiaan bent van harte 
welkom om daarbij aanwezig te zijn. We 
hopen dat u in de gelegenheid bent om 
daarbij aanwezig te zijn! 
 
Toekomst is niet 
vanzelfsprekend, 
daar moet hard 
aan gewerkt 
worden om deze 
vorm te geven of 
zelfs te laten 

bestaan. Dat vraagt inzet, kennis, 
kunde en bovenal de wil en het 
rotsvaste geloof en vertrouwen dat dit 
goed komt. Dat doen we samen, met elkaar en voor elkaar. 
Verder bouwen aan een mooie toekomst voor geloof en 
gemeenschap, een continue opdracht welke we in Nes aan de 
Amstel al bijna 400 jaar in praktijk brengen. Verandering is 
daarbij soms noodzakelijk, om het stokje aan de volgende 
generaties goed door te kunnen geven. Daar zijn we ons zeer 
van bewust, al vraagt dat lef en doorzettingsvermogen. Dat 
doen we dan ook, het gaat tenslotte om onze toekomst. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van maart, 
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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Misintenties, weekend 5 en 6 februari  
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh - jaarmis 
Dorus Schrama 
Herman Baas – jaarmis 
en overleden echtgenote Rie Baas-Oudshoorn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Voor de gezondheid van de wereld 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 12 en 13 februari 
Jaap Kooijman 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp - jaarmis 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jaap Kooijman 
Kors van Rijn 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor steun aan alle dokters, verpleegkundigen en hulpdiensten 
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Misintenties, weekend 19 en 20 februari 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Jaap Kooijman 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 26 en 27 februari 
Jaap Kooijman 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Rie de Dood-de Jong 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jaap Kooijman 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Pieter, Jos en Arie Schrama 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Voor een gezond huwelijk 
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Uitnodiging 

 

...Toekomst in beeld!... 
 

...Voor onze parochie en Rijksmonumenten... 

 
...Hoe ziet deze eruit?... 

 
...Wat blijft en wat gaat er anders worden?... 

 
...Daar willen we u graag over informeren... 

 
...Alle parochianen zijn van harte welkom... 

 

...Zondag 13 februari om 10.45uur na de viering... 
 

...We hopen dat u in de gelegenheid bent 
 

Daarbij aanwezig te zijn!... 
 

Hartelijke groet, 

 
Cockie, Hans, Joop, John.  
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Vieringen in het cluster 
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Activiteitenoverzicht februari 2022 
 
 

datum: tijd: soort bijeenkomst: voorganger: 

za. 5 feb 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo. 6 feb   09:30 u Eucharistie viering  

do.10 feb 15:30 u Kinderclub! Thema: de H.Valentijn 

za.12 feb 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.13 feb 09:30 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 

zo.13 feb 10:45 u Informatiesessie:  
‘Toekomst in beeld' 

parochieteam 

zo.13 feb   13:30 u Spaanstalige viering  

za.19 feb 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.20 feb 09:30 u Eucharistie viering 
 

 

za.26 feb 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.27 feb 09:30 u Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 
 

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

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Anne, Maayke Huub 

     

 Peter Overdijk  John, Jill Maurice 

St.Cecilia Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 

  
 

   

   Ab Ab 

 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Cock, Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

 Ria Kempers  Jeroen Maurice 

St.Cecilia Ria Kempers Marino den Haan Cock, Ab Huub 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal  
plaatsvinden op zondag 6 februari.   
Het parochieteam beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
Opbrengst Collectes 
zondag 02 januari 224,95 
zondag 09 januari 263,25 
zondag 16 januari 308,65 
zondag 23 januari 171,10 

 
Intekenklijst ” huispaaskaarsen” 
Tot de laatste zondag van februari ligt, op de welbekende plek 
achter in de kerk, de intekenlijst voor u klaar waarop u uw 
bestelling kunt opgeven.  
 
Onlangs overleden parochiaan 
Wij vragen uw gebed voor de onlangs overleden (oud) 
parochiaan mevrouw Jo Schouten geboren op 20 augustus 
1932 te Nes aan de Amstel en overleden op 24 november 2021.  
Zij woonde in de Woonvoorziening Ons Tweede Thuis te 
Aalsmeer en was een oud parochiaan van onze Sint 
Urbanusparochie. 
 
Overleden bestuurslid van ons samenwerkingsverband 
Ook vragen wij in het bijzonder uw gebed voor de op 16 
januari in Kudelstaart plotseling overleden heer Hans van 
Putten. In leven was hij bestuurslid van het regionale 
kerkbestuur en 1 van de 2 bouwkundigen van ons 
samenwerkingsverband. Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 
Portokosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door 
vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige 
geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of 
post.   



 15 

Ook in 2022 verzoeken wij de ontvangers per post om een 
vrijwillige bijdrage in de portokosten voor deze service.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: 
NL22 RABO  0392 3534 07 

 

t.n.v. R.K. Kerkbestuur Sint Urbanus  
 

onder vermelding van ”portokosten Urbanesklanken”.  
Bij voorbaat dank namens het Parochieteam. 

 
Nog even dit ….. over Actie Kerkbalans 2021  
Dat de Sint Urbanuskerk en parochie u zeer ter harte gaan is 
ook in 2021 weer gebleken. In december lieten wij u weten dat 
we goed op weg waren om het begrote bedrag van €. 24.000 te 
realiseren. Het parochieteam vindt het geweldig nu te mogen 
melden dat  deze doelstelling ruimschoots is overschreden.  
 

De opbrengst over geheel 2021bedraagt:  €. 27.280,39 
 

Ja, de Nesser geloofsgemeenschap en het dorp begrijpt het:  
 

” De Urbanuskerk van Nes, daar geef je voor ’’ 
 

Namens het parochieteam wil ik alle gulle gevers van harte 
bedanken voor dit geweldige resultaat.               
              Joop Sibum 

           Penningmeester 
 
Rouwgroep 
 

Dinsdag 8 februari om 14.00 uur gaat in het kerkgebouw “De 
Schutse” De Mérodelaan 1 in Uithoorn, de Rouwgroep van start. 
Indien u zich heeft aangemeld ontvangt u hierover bericht, 
mocht u nog willen aansluiten dan is dat ook nog mogelijk. 
De Rouwgroep is oecumenisch van opzet en u bent van harte 
welkom. 
Mede namens ds. Joep Dubbink, 
 
Elly van Rooden. 
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Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
Wij vragen u om een mondkapje te dragen bij het 
binnenkomen in de kerk, uw handen te ontsmetten met de 
aanwezige gel en plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte 
banken. 
Op uw plaats aangekomen kan het mondkapje af.  
Meezingen met de liederen is weer toegestaan 
 
De communie uitreiking 
De communie uitreiking vindt op dezelfde wijze plaats zoals u in 
de afgelopen periode gewend bent. Draag bij het ter communie 
gaan svp het mondmasker en houd 1½ meter afstand met uw 
medeparochiaan. Neem de aan u overhandigde hostie mee 
naar uw zitplaats, daar aangekomen mag het mondkapje af en 
kunt u de hostie nuttigen.   
 
Het verlaten van de kerk 
Het verlaten van de kerk zal plaatsvinden vanaf de achterste 
banken.  U wordt verzocht hierbij uw mondkapje te dragen.    
 
Koffiedrinken na de viering 
Indien het mogelijk is, zal er na de viering met inachtneming van 
de 1½ meterregel, achter in de kerk, koffie worden geschonken.   
Op de zondagen dat dit mogelijk is wordt dit aan het eind van 
de viering, bij de mededelingen, met u gecommuniceerd.  
 
Koffiedrinken op de pastorie 
Het is nog steeds niet toegestaan elkaar voor koffie-
bijeenkomsten 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 
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Maria staat op haar plekje !! 
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Ter Inspiratie 
 

Hoe ben je de drempel van Oud 
en Nieuw overgegaan? Kijk je 
met vertrouwen vooruit, nu we 
in hoog tempo met de ‘booster’ 
vaccinatie bezig zijn? Of drukt 
de huidige 'lockdown’ 
maatregel zwaar op je? Ben je 
hoopvol gestemd, dat we het 
normale leven van nabijheid en 
elkaar bezoeken, weer op 
kunnen pakken? 

 
Zoals je niet wist, wat er het afgelopen jaar stond te gebeuren in je 
persoonlijk leven en van de mensen in de kring om je heen, zo weet je dat 
ook voor het komend jaar niet. Wellicht ben je onzekerder geworden, 
mogelijk angstiger? Het afgelopen jaar heeft op een ongekende manier 
laten zien, hoe beperkt je greep op de toekomst is. Aan den lijve heb je dit 
jaar kunnen voelen, hoe weinig we te zeggen hebben over ons leven en 
onze omstandigheden.  
Maar ik zie ook een andere kant. Het afgelopen jaar hebben ook veel 
mensen creatief en inventief naar oplossingen gezocht, om een antwoord te 
geven op wat in een nieuwe situatie van hen gevraagd werd. Van 
livestreams tot afhaalmaaltijden en videobellen tot coffee to go en vele 
kleine en grote initiatieven van musici, zangers en kunstenaars. 
 
Wat je te wachten staat weet je niet. Je hoopt wellicht dat alles weer een 
beetje gewoon wordt, dat je weer gewoon de winkel in kan en op bezoek bij 
familie en vrienden. Je bent wellicht ook angstig. Gaat het lukken om met 
de booster-vaccinaties uit de pandemie te komen? Vind ik weer werk? 
Komt het bedrijf van mijn zoon of dochter er weer bovenop?  Dat je in 
vertrouwen het nieuwe jaar in mag gaan, wetende dat je op je weg situaties, 
gebeurtenissen zal tegenkomen die je tegen staan, niet wilt, maar er zijn en 
vragen om jouw antwoord. Dat je erop vertrouwt, dat het je gegeven wordt, 
om te antwoorden op wat op je wegkomt. Dat je in vertrouwen op weg mag 
gaan! 
 
Elly van Rooden.  
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Onze grootste angst  
 
Onze grootste angst is niet dat we 
onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is 
dat we mateloos krachtig zijn. Het is 
het licht, niet onze schaduw, die ons 
het meest beangstigt. We vragen 

onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? 
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent een kind van God. Je 
onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts 
aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen 
voelen. Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Wij zijn 
geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren. Die is niet alleen 
maar in sommigen van ons, die is in iedereen! En als wij ons licht laten 
stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te 
doen. Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid 
vanzelf anderen. 
Nelson Mandela 
 
 

 

 

 
 
Hallo Allemaal, 
hebben jullie ook zo genoten van het Kerst knutselen? 
Mocht je er niet bij geweest zijn, dan kun je op 
onderstaande foto's zien wat we precies gedaan hebben... 
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Ook het komende Nieuwe Jaar gaan we weer gezellig verder met de 
activiteiten van de Kinderclub!  
 
Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Kom dan gezellig naar de 
KINDERCLUB.... ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
zijn van harte welkom!  
 
Wanneer: donderdag 10 februari van 15.30 - 16.30 uur  
Waar: in de pastorie naast de kerk  
Verhaal over: de H. Bisschop Valentijn, daarna gaan we een leuke 
Valentijns knutsel maken!  
 
Tot dan, groetjes van het enthousiaste Kinderclub Team  
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Overlijden bestuurslid van regionaal kerkbestuur 
 
Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer 
gewaardeerde bestuurslid Hans van Putten. Hans is zondag 16 januari in 
zijn slaap overleden. In besloten kring is er op zaterdag 22 januari afscheid 
van hem genomen in de Sint Jan Geboortekerk in Kudelstaart. Hans heeft 
zich binnen de gemeenschap en parochie van Kudelstaart decennia lang 
ingezet. Hij zat in het parochiebestuur en parochieteam van Kudelstaart, en 
hij was vooral een fanatiek en gewaardeerd koorlid.  
Wij herdenken Hans als een kundig en betrokken bestuurder 
die zich met hart en ziel inzette voor het gezond houden van 
onze vijf parochies. Wij zijn Hans hier zeer erkentelijk voor.  
Moge hij rusten in vrede 
 
R.K. Kerkbestuur  
van Amstel tot Westeinder  
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 
Miranda van Rijn 
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder 
 
 
 

 

Verzoek Verzoek Verzoek Verzoek Verzoek 
 

De kerstperiode ligt al een tijdje achter ons. Op verzoek van de 
mannen van het groen en onderhoud vragen we u om de 
kerststukjes die nog aanwezig zijn bij uw dierbaren op de 
begraafplaats ‘Vreedenhof’ te verwijderen. Eventuele 
kerstherinneringen die na 13 februari nog aanwezig zijn, 
worden dan door de onderhoudsmensen voor u opgeruimd.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Uw parochieteam 
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Info vanuit het bisdom voor jongeren 
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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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Ik hou van januari 
Van nieuwjaarsdag om precies te zijn   
Terwijl mijn familieleden brak liggen 
Ben ik vol energie, echt zo fijn 
De kerstballen door mijn handen  
Versiering en bomen, ik ruim ze op  
Omdat slingers spoedig zullen komen 
Zet ik het hele huis in het sop  
Elk uitgesteld klusje; ik doe ze allemaal  
Ja echt, vandaag, heel fijn, krijgt niets mij klein.  
 

Ik hou van januari 
Van het nieuwe jaar, u snapt het al 
Het Mariafeest op de eerste 
En dan Johannes die Jezus dopen zal 
Het gaat nu echt beginnen 
Ja, het klinkt misschien gek 
Ik kijk uit naar de bruiloft in Kana 
Water dat wijn werd op die plek  
Het nieuwe jaar, de verhalen beleven 
Van hoogste berg tot diepste dal. 
 

Ik hou van januari 
vooral de eerste maand vind ik fijn 
Met nieuwe ogen naar de wereld kijken 
Weer helemaal van Jezus zijn 
En de ander tot leven en zegen. 
Dus als mensen aan mij vragen: 
‘Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?’ 
Kan ik maar een antwoord geven 
het is als januari, het hemelse leven 
als weer opnieuw beginnen, om meer precies te zijn! 
 

Ik wens iedereen licht, kracht en moed, 
om met nieuwe ogen te kijken naar onze wereld, 
naar onszelf en naar het verhaal van Jezus, 
opdat het ons opnieuw inspireren zal. 
 
 Jeroen Hoekstra 
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