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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 pastorienesaandeamstel@gmail.com 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 10.00 uur 
Pastoraal team 
 
Pastor J.Woolderink C.S.Sp. tel. 06-12800342 
Diaken J.Huijgens tel. 079-3510759 / 06-17121982 
Diaken R.Mascini tel. 023-5291484 / 06-26795701,  

dinsdags meestal aanwezig, van 9.30 – 10.30 uur. 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
 
Parochiebestuur 
 
Q. Lagerberg vice-voorzitter 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl 
 
vacature  secretaris 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
J.Fontijn algemeen lid 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.nl 
 
Parochievergadering 
 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
 vacature Commissie zieken en bejaarden 
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 Van het parochiebestuur 
 
 
Beste parochianen, 
 
Nu we dit bericht voor de Urbanesklanken van januari 2013 
schrijven, behoren de Kerstdagen al weer tot de verleden tijd en zijn 
we in afwachting van “Oud en Nieuw”.  
 
De invulling van de kerkdiensten op de beide kerstdagen was dit jaar 
bijzonder geslaagd.  
De kerk was op kerstavond nagenoeg vol en de bezoekers waren vol 
lof over de mooie viering onder leiding van pastor Kees Veltman met 
assistentie van het gelegenheidskoor. 
 
Ook de hoogmis op Eerste Kerstdag was bijzonder. Verheugd waren 
wij dat de hulpbisschop, monseigneur J. Hendriks bereid was in onze 
kerk voor te gaan. Hij werd daarbij geassisteerd door diaken  
J. Huygens en door twee nieuwe misdienaars Anne en Maayke. Het 
eigen parochiekoor St. Cecilia, aangevuld met trompetist  
Joop Goertz, maakte deze dienst tot een wel heel bijzondere. 
 
Op Tweede Kerstdag was er traditiegetrouw een gezinsviering 
waarbij speciale aandacht is voor de wat kleinere kinderen binnen 
onze parochie. Marino den Haan, die voorging in deze viering 
musicaal geassisteerd door Peter Overdijk, had weer heel wat in petto 
voor de kinderen, die tot hun vreugde bij de communie een plakje 
krentenbrood kregen. Het werd net als voorgaande jaren een 
inspirerende dienst.  
Een speciaal woord van dank gaat hierbij uit naar allen die zich voor 
de vieringen met kerst, elk op hun eigen wijze, hebben ingezet om er 
voor ons, parochianen, een mooi Kerstfeest van te maken. Rinus 
Verheggen zorgde ervoor, net als voorgaande jaren, dat de kerk 
prachtig was versierd. 
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Voorafgaand aan het kerstfeest was er op 20 december een 
kerstkoffie-ochtend voor de ouderen in onze parochie. Deze ochtend 
werd voor de ouderen binnen onze parochie ervaren als een goede en 
speciale voorbereiding op het kerstfeest.  
 
Het bestuur wenst u via deze Urbanesklanken allen een gezond en 
voorspoedig 2013 toe en hoopt u in dit nieuwe jaar weer vaak te 
treffen in onze parochiekerk.  
 
Tot de Urbanesklanken van februari 2013! 
 

 
 
Collectes januari   
 

De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 5 en 6 januari 
Een gedeelte van de collecte op 27 januari komt t.g.v. de Wereld lepradag. 
 
Zondag 27 januari  Wereld Lepra Dag.   
 

De ziekte lepra maakt delen van het lichaam gevoelloos, waardoor ze 
beschadigen. Omdat vooral de handen en voeten aangepast worden, 
kunnen veel leprapatiënten niet meer werken. Bovendien zijn de 
verminkingen erg zichtbaar, waardoor de patiënten vaak uit hun 
gemeenschap verstoten worden. Zelfs hun eigen familieleden laten hen 
soms in de steek. 
 

Lepra maakt vooral slachtoffers onder de allerarmsten. Want door eenzijdig 
voedsel en slechte hygiënische omstandigheden neemt hun natuurlijke 
weerstand af en zijn zij extra vatbaar voor de leprabacterie. Ook gaan arme 
mensen minder snel naar de dokter of ziekenhuis omdat zij deze niet 
kunnen betalen. Er zijn immers geen verzekeringen die deze kosten 
dekken. Zonder goede behandeling woekert de ziekte door. Dit is de reden 
dat Leprazending de leprazorg gratis aanbiedt voor de mensen die dit niet 
kunnen betalen.  
 

In kerken over de gehele wereld is in het weekend van 26 en 27 januari 
aandacht voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke ziekte. Een deel 
van de collecte in onze parochie komt ten goede aan de Leprastichting.   
 

Kijk voor verdere informatie op de site:  www.leprazending.nl 
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Portikosten Urbanesklanken 
 

Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door vrijwilligers 
bezorgd. Onze buitenparochianen en geïnteresseerden ontvangen de 
Urbanesklanken per post. Sinds 2010 vraagt het bestuur hiervoor een 
vrijwillige  tegemoet-koming in de portikosten. Ook in 2013 verzoeken wij 
de ontvangers per post om een vrijwillige bijdrage voor deze service.  
U kunt uw bijdrage voor de verzendkosten overmaken op bankrekening 
39.23.53.407 t.n.v. RK Kerkbestuur Sint Urbanus onder vermelding van 
”portikosten Urbanesklanken”. Bij voorbaat dank namens het 
Parochiebestuur, 
 

Joop Sibum, penningmeester 
 
Opbrengst collectes 
 

weekend    1 + 2 december 382,40 
weekend    8 + 9 december 159,40 
zondag          16 december 243,70 
zondag          23 december 198,75 
24 december  Nachtmis 857,45 
1e en 2e Kerstdag 653,40 
 
 
E-mailadressen 
 

Om beter voor de toekomst toegerust te zijn vraagt het bestuur de 
parochianen die in het bezit zijn van een e-mailadres om deze samen met 
uw huisadres aan het bestuur bekend te maken. U kunt deze gegevens 
naar het secretariaat mailen, het mail adres is: 
pastorienesaandeamstel@gmail.com   
 
 
Gedachtenkronkel ……….  over de liefde en Jezus Christus 
 

Als klein jongetje leerde ik dat Jezus bovenal liefde is en dat Hij de liefde 
voor de medemens centraal stelt.  Met verbijstering lees ik, vooruit lopend 
op de Kerstboodschap van Paus Benedictus, een andere visie. Is het niet 
zo dat het huwelijk de bevestiging van liefde tussen mensen is?  Hoe kun je 
dan homoseksuele mensen het recht willen ontnemen om hun liefde voor 
elkaar in een huwelijk te laten bevestigen ? 
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Misintenties: dinsdag 1 januari, 11.00 uur 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Willy en Co de Jong 
Theo van den Bosch 
 
 
 
 
Zaterdag 5 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Herman Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
 
 
 
 
Misintenties: zondag 6 januari, 10.00 uur 
Overleden ouders Jaap en Riet van ’t Schip 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Joanna van Oostveen 
Theo van den Bosch 
Dorus Schrama 
Henk en overleden familie De Dood 
Piet van Rijn 
Adrianus Huyskes 
Willt en Co de Jong 
 
 

dit weekend is de 
“gekleurde collecte” 
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Misintenties, zaterdag 12 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Jan Andriessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 13 januari, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Afra van Oostveen-Schuit 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Klaas Zwartendijk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Nico de Jong 
Joanna van Oostveen 
Willy en Co de Jong 
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Misintenties: zaterdag 19 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Pastoor Jan Verspeek 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 20 januari, 10.00 uur 
Overleden ouders Arie en Tonnie Boelrijk 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Hogeveen-Janmaat 
Familie Compier-Blommesteijn 
Nicolaas Nieuwendijk 
Dave de Laat 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Herman Baas en overleden kleindocher Lisa 
Overleden familie Baas-Oudsdhoorn 
Willy en Co de Jong 
Henk en overleden familie De Dood 
 



 9 

Misintenties, zaterdag 26 januari, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Jan Markwat 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 27 januari, 10.00 uur 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Martin Groen 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Dré Verkerk 
Co Verkerk 
Geertruida Rijnders 
Petrus Zeldenthuis 
Catharina van Eijk 
Joanna van Oostveen 
Willy en Co de Jong 
Uit dankbaarheid voor ons gezond gezin 
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Activiteitenoverzicht januari 2013 
 
 

Datum Tijd Wat Wie/Waar 

Di 1 jan. 11.00 uur Woco Viering Mw. E. v. Rooden 

Za. 5 jan. 19.00 uur DOP viering Paul Goossens 

Zo. 6 jan. 10.00 uur Woco viering Diaken Huijgens 

   

Za. 12 jan. 19.00 uur DOP viering Marino den Haan 

Zo. 13 jan. 10.00 uur Euch. Viering Pastoor Bartels 

Wo 16 jan. 09.00 uur kerkwerk  

Za. 19 jan. 19.00 uur DOP viering Maurice Fontijn 

Zo. 20 jan. 10.00 uur Woco viering Diaken Mascini 

Za. 26 jan. 19.00 uur DOP viering Casper Stevens 

Zo. 27 jan. 10.00 uur Euch. Viering Pastoor Woolderink 
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Muziek Organist Lector Misdienaars 

St. Cecilia Niek Baas Wies Hogeveen  

Samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Margaret 
Timmermans 

 

Samenzang Niek Baas Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Cilia Krak Ab, Cock 

    

Samenzang Niek Baas   

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang Peter Overdijk   

Samenzang Peter Overdijk Wies Hogeveen Cock, Anne, Maayke 
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50 mooie jaren met Co. Haar liefde was groot. 
7 weken vechten om het leven niet los laten, nu zijn jullie weer samen. 

Dat geeft ons kracht en hoop in deze moeilijke dagen. 
 

Wilhelmina Maria Anna de Jong – Dhondt 
~ Willy ~ 

weduwe van Co de Jong 
 

* Duivendrecht, 20 december 1944           † Amsterdam, 13 december 2012 
 

Pa en Ma bedankt voor wie ik ben. Zorg goed voor elkaar. 
 

Nauwelijks in staat om het overlijden van haar man Co te verwerken is 
Willie op donderdag 13 december overleden. Moge zij nu samen met Co de 

eeuwige rust vinden in de eeuwige liefde van God onze schepper.Op 
vrijdag 21 december hebben wij in de plechtige uitvaartmis afscheid van 
haar genomen in onze Sint Urbanus en haar begeleid naar haar laatste 
rustplaats bij Co haar man op de Algemene Begraafplaats te Uithoorn. 

 

Wij wensen Raymond en Carla, en al de anderen in de familie die haar 
node zullen missen, veel steun toe bij de verwerking van dit tweede grote 

verlies in zo’n korte tijd. 
 
 

 
 
Na een lang en goed leven hier op aarde geven wij u met verdriet kennis, 

dat na een langzaam afnemende gezondheid is overleden, onze tante 
 

Gerarda Johanna Dekker – Van der Lugt 
 

Sinds 5 juli 2011 weduwe van J. Dekker 
 

29 december 1921                                                                19 november 2012 
 

Moge zij nu samen met haar man Jan en allen uit de familie die haar zijn 
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God haar schepper. 

 

Op vrijdag 23 november hebben wij haar, na de uitvaartdienst in de 
St. Urbanus van Ouderkerk, begraven op het parochiekerkhof aldaar. 

 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
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Gezellig samenzijn tijdens de Kerstkoffieochtend. 
 
De Kerstkoffieochtend op de pastorie donderdagmorgen 20 december was 
goed bezocht. We zaten met 19 parochianen aan de Kersttafel die door Eef 
was klaar gezet. Het zag er allemaal sfeervol uit. 
Rond de klok van 10.00 uur ontvingen wij de parochianen met een kopje 
koffie en kerstbanket. 
Daarna hebben wij met elkaar gebeden en gezongen tijdens de korte 
dienst.  
Aan het begin van de 
dienst gingen onze 
gedachten speciaal uit 
naar Riet van ‘t Schip. 
Jaren heeft Riet zich 
ingezet voor deze, 
inmiddels bekende 
Kerstkoffieochtend 
voor de ouderen in 
onze parochie. 
 
Jan Compier heeft 
een impressie  van 
deze 
Kerstkoffieochtend 
gemaakt door mooie 
foto's te maken. 
Ieder kreeg ook nog een Kerstgedachte mee naar huis! 
Een woord van dank naar Wil, Eef, Theo en Jan  die mij terzijde hebben 
gestaan. 
Marino den Haan 
 

 
"Zingen verrijkt de geest" is de slogan. 
 
Voelt u zich aangesproken door deze zin? 
Durf dan die stap te nemen en kom gezellig zingen bij het koor St Cecilia in 
onze Urbanuskerk. Laat anderen genieten van uw mooie stem. 
Heeft u een stem van een alt of sopraan; kom dan onze dames versterken 
binnen het koor. 
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Tja, en de heren op het koor die kunnen zeker versterking gebruiken. Op 
dit moment zijn zij met 4 zangers, 3 bassen en 1 tenor. Het is niet 
evenredig naar onze dames. Het zou fijn zijn,  als er wat meer heren zich 
bij het koor willen aansluiten. Op dit moment bestaat het koor uit 14 
zangers en zangeressen, te weten 10 dames en 4 heren. 
Met veel plezier en inzet zingen zij voor u in het weekend in de vieringen. 
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt, schroom  dan niet. 
Kom  dan eens een kijkje nemen bij de repetitieavond van het koor op 
donderdag vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur. 
Na de repetitie drinken wij met elkaar gezellig een kopje kofie en gaan we 
weer voldaan naar huis. 
Namens het koor St. Cecilia, Marino den Haan 
 

 
Kerst Gezinsviering 2e kerstdag.  
  

 
 
De kerstviering voor de kinderen op 2e kerstdag was weer een groot 
succes!!! We mochten rond de 100 aanwezigen welkom heten. 
De ongeveer 40 kinderen, klein en groot, hebben aan het begin van de 
viering één lichtje aangestoken voor iemand die ze willen herinneren.  
Peter Overdijk speelde de liedjes tijdens de viering op het orgel.  
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Na de communie werd er nog een extra collecte gehouden voor het brood-
project van Dick Wesselingh in Albanië. Een aantal kinderen gingen met 
broodtrommeltjes de kerk rond en hebben een geldbedrag opgehaald ad 
€296,26. Bedankt voor uw gulle gaven. 
Na de dienst werd iedereen uitgenodigd voor een lekker kopje koffie en 
voor de kinderen limonade met wat lekkers.  
Riecardo, Miranda, Lucas, Erik en Dennis bedankt voor het lezen en 
Marino heeft er weer een mooie dienst van gemaakt.  
De werkgroep kan terug kijken op een geslaagde kerstknutsel-middag en 
kerstviering. 
 

 
 

De H. Familie 
 
Hoeveel beelden zullen er in de loop van de tijd van de 
Heilige Familie zijn gemaakt? 
Dat zullen er wel ontelbaar veel zijn en dan laten we de 
tekeningen en schilderijen nog buiten beschouwing. 
In het archief van de St. Urbanuskerk van Nes aan de 
Amstel is een inventarislijst aanwezig van alle 
kostbaarheden die in het bezit zijn (geweest) van de kerk. 
Er zijn vele mooie en waardevolle kunstwerken bij. 
Een aantal daarvan zijn uitgeleend of geschonken aan het 
Museum Catharijneconvent in Utrecht en het Bisschoppelijk 
Museum in Haarlem. 
Er zit een heel bijzondere vermelding in dit archief: een 
beeld van de H. Familie, dat gedateerd wordt in de periode 
1500-1519 en vervaardigd is in Noord-Nederland, Utrecht 
en in het bezit was van Pastoor M.A. van Zanten, Nes aan 
de Amstel. 
Op 25 januari 1893, dus in de tijd dat hij pastoor was in 
Nes aan de Amstel, heeft hij het beeld van de H. Familie 
geschonken aan het toenmalige museum dat nu het 
Museum Catharijneconvent in Utrecht is. 
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Nieuwsgierig geworden naar dit beeld is er een foto van dit 
beeld opgevraagd, die door het museum ter beschikking is 
gesteld en die met bronvermelding gepubliceerd mag 
worden. 
Met veel plezier drukken wij dit beeld af. 
Van oorsprong waren al deze beelden vaak uitbundig 
beschilderd, maar die kleuren zijn veelal verdwenen. 
Vaak zijn nog wel sporen van te vinden. 
Het toeval wil dat er in het Museum Catharijneconvent juist 
nu een tentoonstelling wordt gehouden over  
`Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530`. 
Dit zijn dus beelden die de `Beeldenstorm´ hebben 
overleefd. 
Het destijds door pastoor Van Zanten geschonken beeld is 
ook op deze tentoonstelling te zien. 
De tentoonstelling loopt nog tot 24 februari 2013. 
Voor informatie: www.catharijneconvent.nl 
 
 

Beeld H. Familie  
Vervaardiger: Noord-Nederland, 

Utrecht 
Periode 1500-1519 

Materiaal: eikenhout; verf; goud 
Museum Catharijneconvent Utrecht 
 
 
Joop Quint,  
secretaris Stichting  
Vrienden Urbanuskerk te  
Nes a-d Amstel 
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Nesser Dames Vereniging: 
 

maandag 21 januari 
 

Onze eigen Peter Overdijk geeft deze avond een boeiende presentatie 
over wat er komt kijken voordat een vliegtuig kan vertrekken. 
Hij gaat er een super gezellige avond van maken.  
Kosten voor deze avond € 2,00 voor koffie en thee 

 

 
 

 
 
Nogmaals: geef ons heden ons dagelijks brood 
 
Namens de Wesselinghs willen Rinus Verheggen en Bert van der 
Endt alle goede gevers enorm bedanken voor hun bijdragen aan het 
Brood –project van de familie Wesselingh in Albanië: er is bijna  
€ 600 ingezameld!!!!! Bert gaat binnenkort daar weer heen en kan er 
daarna vast meer over vertellen. Wilt u nu al meer weten? In Samen 
Kerk van december staat er ook een reportage over. 
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E. Timmermans        tel.:         0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
C. Stevens tel.: 020-6473238 
B. von Suttnerlaan 56 
1187 SW Amstelveen 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
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 A. 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 
Uitvaartverzorging Rob v d Velde, 0297-583448 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 Rabobank 30.23.18.615 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 
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Kerstconcert zondag 16 december 2013 
 
Direct na hun concert in mei 2011 wilde het Aalsmeer Mannenkoor  “Con 
Amore” graag op korte termijn naar Nes a/d Amstel terugkomen, het liefst 
al voor het Kerstconcert in datzelfde jaar. Daar bestonden echter andere 
plannen voor. De uitnodiging kon wel voor de Kerst van 2012 gedaan 
worden. Wij hebben daarbij de vraag gesteld of er voor een verrassing kon 
worden gezorgd. Dat hebben we geweten, want de dirigent, Theo van der 
Hoorn, stelde voor ook zijn andere koor, het gemengd koor “Mispage” mee 
te brengen. Dat is een heel spannende onderneming geworden, want hoe 
doe je dat met zo’n 120 personen? Met enige soepelheid is dat allemaal 
prima verlopen. 
 
Voor het concert hadden beide koren een gevarieerd programma 
samengesteld. Kerstliederen uit alle windstreken kwamen aan bod. 
Voor de pauze werd begonnen met een samenzang “Komt allen tezamen” 
door beide koren en de concertbezoekers. Het mannenkoor vervolgde met 
twee Duitse kerstliederen, twee Nederlandse en de Cantique de Noël van 
Adolphe Adam. Het Mispage-koor uit Nieuwveen sloot het programma 
voor de pauze af met een flinke selectie uit het Engelse Kerstrepertoire 
waarmee ze ook na de pauze vervolgden. 
 
De liederen van John Rutter verdienen zeker een eervolle vermelding. Het 
koor was duidelijk goed op dreef met deze Engelse liederen. 
Het Aalsmeers Mannenkoor mocht het concert afsluiten en deed dat 
voortreffelijk met enkele Latijns- Amerikaanse Kerstliederen, waardoor het 
publiek in beweging kwam met ritmisch handgeklap. 
Niet alles verliep vlekkeloos in een dergelijk enthousiast en uitgebreid 
programma, maar het zangplezier was er niet minder om. 
 
Tijdens de pauze van het concert genoot het publiek van Glühwein en 
warme chocolademelk, verzorgd door Eef en haar hulptroepen. Na het 
concert bleef het nog lang gezellig met een glas wijn. 
 
Joop Quint, secretaris Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel 


