
	
1	

    Urbanes – Klanken 
           

 

nummer 496 
 

januari 2019 
 

         
 

 
 

Sint Urbanus, Nes aan de Amstel 
 



	
2	

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 secretariaatpastorie@telfort.nl 
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 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 0297-582314 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Amsteldijk-zuid 132/A tel.: 0297-582249 
1189 VK Nes a/d Amstel Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
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Beste medeparochianen, 
 
       e maand januari van het nieuwe jaar ligt voor ons. Een 
nieuwe start met tal van uitdagingen voor ons allen. Voor de 
een biedt het kansen en mogelijkheden, voor de ander 
misschien zorgen en stille hoop op beter. In ieder geval geeft 
het een gevoel van ‘We zijn weer opnieuw begonnen, dus 
laten we er wederom het beste van maken!’ En daar zijn we 
goed in als St.Urbanus-gemeenschap, zo blijkt telkens weer! 
Kijken we nog even achterom naar 
het ‘oude’ jaar 2018, kunnen we 
constateren dat vele uitdagingen tot 
een goed einde zijn gebracht. Lokaal 
én regionaal. Wanneer we elkaar 
nodig hadden, wisten we elkaar te 
vinden en werd de helpende hand 
uitgestoken. Zichtbaar in de 
momenten van herdenking en 
vieren; een mooi voorbeeld hierbij is 
Allerzielen in het Licht waarbij jong 
en oud naast elkaar stonden. Maar 
ook tijdens de vele andere, speciale 
vieringen zoals Oogstdankdag 
waarin de regionale missiegroep en 
de voedselbank uit Uithoorn-de Kwakel om hulp vroegen, 
waarop vervolgens gul werd gegeven. We boden de helpende 
hand aan in Bovenkerk, een parochie in nood, welke met 
blijdschap werd aangenomen en al een aantal keren tot een 
gedenkwaardig resultaat heeft geleid. Zichtbaar in onze 
bijdragen aan het bamboeproject van stichting Barbarugo 
welke we als parochie min of meer geadopteerd hebben, of 
onze deelname aan de Regionale PCI waarin hulp aan de 
noodlijdende medemens centraal staat. Ons aandeel in het 
regionale kerkbestuur, waarbinnen onze 
parochievertegenwoordiger Hans Pronk een waardevolle 
bijdrage levert voor parochie én regio. De vele specifieke 
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collectes voor buiten de parochie waarvoor door u goed werd 
afgedragen. En nog veel meer. Ook binnenshuis zijn er 
genoeg voorbeelden van succesvol hulp bieden. Het vele werk 
verricht door de vrijwilligers in en om de parochie: Kerkwerken, 
tuinieren, opruimen en versieren, bloemenpracht, 
onderhouden van de installaties, de begraafplaats 
‘Vreedenhof’; onze communicatie naar u via Urbanesklanken 
en website, zang, de voorbereidingen van de vieringen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. En ga zo maar door, 
de lijst is bijna oneindig (en nu absoluut niet compleet). Het 
wordt gewoon gedaan, door u, voor u, Pro Deo!  
 
Succesvol was ook het kerstevent ‘Kerst aan de Amstel’, jl. 
georganiseerd door de stichting Vrienden van de Urbanuskerk. 
Heeft u ook zo genoten! Zaterdag was het goed sfeerproeven 

tijdens het “Anton Piecken”, waarbij “brood en spelen” centraal 
stonden. Zondag was genieten tijdens het gezellige meezingen 
en optreden van muzikaal entertainment op hoog niveau, 
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waarbij de tentoonstelling van onze rijke parochiële textielen 
voor een oogstrelende finesse zorgde. Een topweekend! Het 
doel was geld in te zamelen voor het toekomstig onderhoud 
aan de glas in lood ramen van het priesterkoor. Ik kan u 
verklappen: Missie geslaagd! Er kan een mooi bedrag van ‘n 
dikke €3000,- bijgeschreven worden, bestemd voor het 
onderhoud aan de glas in lood ramen van het priesterkoor. 
Geweldig!! Voor een impressie kunt u naar onze website gaan: 
www.urbanusparochienes.nl of die van de Vrienden: 
www.vriendenurbanuskerknes.nl   
 

Meer succes was te zien en 
te vieren tijdens de Kerst-vieringen in onze St.Urbanus. Voor 
velen altijd hét moment om de kerk op te zoeken om samen 
die bijzondere Kerst-boodschap te horen, te zien en als 
belangrijk gedachtegoed mee naar huis te nemen. Oud-Nesser 
en priesterzoon Jan de Jong wist er ook dit jaar weer mooie, 
gedenkwaardige vieringen van te maken, bijgestaan door het 
Gelegenheids- en het St.Ceciliakoor voor de mooie zang. Heel 
bijzonder! Hierbij willen we pastoor Jan nogmaals bedanken 
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dat hij speciaal uit Amerika wilde komen om bij ons in Nes voor 
te gaan.  

Weliswaar in een ander verband, maar 
eveneens een goed moment, om ook 
pastoor Peter Klos hartelijk te 
bedanken voor zijn zeer gewaardeerde 
inzet binnen onze parochie en regio. 
Hij ging regelmatig bij ons voor tijdens 
de vieringen, maar zal zich nu alleen 
gaan concentreren op zijn eigen 

parochie, the Holy Trinity te Amsterdam, na het overlijden van 
zijn medebroeder aldaar. Dit op verzoek van de bisschop. We 
houden zijn telefoonnummer toch nog even achter de hand om 
in de toekomst een beroep op hem te kunnen doen wanneer 
dit nodig mocht zijn…  
 
Kijken we vooruit naar het komende jaar, dan blijft het woord 
‘Vitaliteit’ een grote rol spelen binnen onze parochie en de 
regio. Daar staan we als parochieteam zeer positief in! Want 
uit de laatste vitaliteitsscan - dit keer getoetst aan de normen 

van het bisdom - blijkt dat we het goed doen. (Overigens net 
zoals dat al eerder bleek uit de vorige, eigen scans). 
Inhoudelijk: We kunnen de scan grofweg splitsen in 2 delen: In 
menselijke betrokkenheid en financiële draagkracht. Over 
betrokkenheid is hierboven genoeg gesproken. Denk 
daarnaast nog aan de Kinderclub en andere activiteiten voor 
de jongeren, kerkelijk maar ook meer lokaal gebonden, en een 
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gemiddeld voldoende tot goede bezetting tijdens de 
verschillende vieringen. En dat voor de kleinste parochie 
binnen de regio; we kunnen en mogen er trots op zijn! In 
financieel opzicht hebben we een solide basis gelegd door te 
zorgen voor hoge, structurele inkomsten. Denkt u hierbij aan 
de verhuurinkomsten van de antennes van T-Mobile en Tele2, 
aan de verhuuropbrengsten van de woning op nr. 134 langs de 
Amstel, het regelmatig verhuren van de pastorie voor 
filmproducties, de subsidiebijdragen van het Rijk, maar ook uw 
bijdragen aan collectes, kerkbalans, misintenties, 
kaarsenverkoop, etc. welke steeds een hoge en constante 
afdracht laat zien. Ook de stichting ‘Vrienden van de 
Urbanuskerk’, waarnaar velen via een belastinggunstige 
afdracht hun weg weten te vinden, draagt steeds groots bij aan 
de onderhoudsprojecten waardoor veel mogelijk is. Daarnaast 
houden we de kosten laag. Zo hebben we geen 
personeelskosten en voeren we de taken die we zelf kunnen 
doen, ook (graag!) zelf uit waaraan menigeen zijn steentje riant 
bijdraagt. Voor dit laatste geldt wederom: niet vanzelfsprekend 
en altijd zeer gewaardeerd!!  
De scan is natuurlijk wel een momentopname, we kunnen nu 
niet voldaan achterover gaan leunen en afwachten. Ook in de 
toekomst moeten we kunnen laten zien dat we bestaansrecht 
hebben door vitaal te blijven. Een uitdaging voor ons allen die 
we gezamenlijk aan durven te gaan! 

 
Het jaar 2018 was een succes, zo 
kunnen we nu constateren! Dank u 
voor uw inzet en laten we samen het 
komende jaar 2019 net zo succesvol 
maken! We zien u graag in en om 
onze St.Urbanuskerk!! 
 

Graag tot de Urbanesklanken van februari, 
 
Met hartelijke groet, 
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Uw parochieteam.
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Misintenties, zaterdag 5 januari, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Ria van Braak-van Rijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 

 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 6 januari, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Johanna Smit-Touw 
Lien Bouwman-Leurs 
Martien den Blanken 
Nico de Jong 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo Zeinstra 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 12 januari, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
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Misintenties, zondag 13 januari, 10.00 uur 
Afra van Oostveen-Schuijt 
Dorus Schrama 
Johanna Smit-Touw 
Kors van Rijn 
Martien den Blanken 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo Zeinstra 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
ontwikkelingslanden 
 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 19 januari, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 

 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 20 januari, 09.30 uur 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Jan Andriessen 
Johanna Smit-Touw 
Lien Bouwman-Leurs 
Martien den Blanken 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
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Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 26 januari, 19.00 uur 
Johanna Smit-Touw 
Kees Fontijn 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 27 januari, 09.30 uur 
Annie Schrama-Kooijman - jaarmis 
Dorus Schrama 
Johanna Smit-Touw 
Klaas Zwartendijk 
Martien den Blanken 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dat we allen goed werk mogen hebben 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

 

Kerst aan de Amstel 
vierden we samen! 

 
Ons vierde Kerst aan de Amstel-weekend op 15 en 16 december jl. is ook 
deze keer zeer goed verlopen. Dit ondanks het zeer koude weer met 
wind tijdens de kerstfair. Toch zijn er veel mensen gekomen voor de 
gezellig sfeer met veel activiteiten om te doen en te genieten van de 
koek en zopie. In de kerk hebben veel kinderen en volwassenen zich 
verkleed als engel of andere personage bij de kerststal en dat leverde 
mooie plaatjes op. Daarnaast was het hele weekend de expositie 
kerkelijk textiel en decoratie van uit de collectie van de kerk te 
bewonderen. Op zondag werden we ‘s morgens verrast door sneeuw en 
dat heeft jammer genoeg minder bezoekers voor het kerstconcert 
opgeleverd. Toch was het een prachtig concert van het blazersensemble 
Zuiderwind uit Limburg. Voor de pauze genoten we van de Notenkraker 
en na de pauze konden de aanwezigen kerstliederen meezingen.  
De opbrengst van Kerst aan de Amstel komt ook dit jaar geheel ten 
goede aan ons spaardoel; onderhoud van de muren en glas-in-
loodramen van het priesterkoor. Foto’s van de kerstfair en het concert 
kunt u vinden op onze website en Facebookpagina.  
Bij dezen bedanken we alle bezoekers voor hun komst en vooral onze 
vrijwilligers en plaatselijke ondernemers zonder wie we dit weekend nooit 
hadden kunnen realiseren! 
 

Reden om onze vriend te worden? 
 

Waarschijnlijk weet u dat onze stichting maar één doel heeft; het 
kerkgebouw duurzaam in stand houden. Voor het noodzakelijke 
onderhoud is veel geld nodig. Wij danken onze ‘vrienden’ (donateurs) 
voor hun gulle bijdragen, variërend van 25 euro tot een veelvoud 
daarvan. Ook onze vriend worden? Zie de folders in de kerk en onze 
website. 
 
www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 06-23317977 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
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Banknr: NL53 RABO 0302 3740 00 
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Activiteitenoverzicht januari 2019 
 

januari: tijd: soort viering: voorganger: 
di. 1 jan. 11:00 u Regionale Eucharistie Viering in de Burght te 

Uithoorn 
za. 5 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo. 6 jan. 09:30 u Woord- en Communieviering 

 
Elly van Rooden 

za.12 jan. 19:00 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
zo.13 jan. 09:30 u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 
wo 16 jan. 09.00 u Kerkwerk  
do.17 jan. 15:30 u Kinderclub! "de doop in de 

Jordaan" 
 

za.19 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo.20 jan. 09:30 u Eucharistie Viering 

 
 

 

za.26 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 
zo.27 jan. 09:30 u Eucharistie Viering 
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
   

 
  

samenzang Peter Overdijk   John 
St. Cecilia Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  Theo 
St. Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab, Cock Huub 
     
   

 
  

samenzang Peter Overdijk   John 
Gastkoor: 
Jubilate Deo 

Olof Vugs Paul Goossens Anne, 
Maayke, 
Jeroen 

Huub 

Samenzang Ria Kempers Jos den Haan  Theo 
St. Cecilia Ria Kempers Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 
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Activiteiten in de regio 
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Collectes 
De eerste gekleurde ritselcollecte voor onze eigen 
Urbanuskerk zal in 2019  plaatsvinden tijdens het weekend 
van 5 en 6 januari.  
In het weekend van 26 en 27 januari zal de collecte in het 
teken staan van de Wereld Lepra dagen. 15 % van de 
Collecte-opbrengst komt ten goede aan de Stg. Leprazending.   
 
Opbrengst Collectes 
weekend 24 + 25 november  298,30 
weekend   1 +  2 december  318,60 
weekend   8 +  9 december  290,35 
zondag 15 december 178,45 
Adventscollecte  89,25 

 
Portikosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door 
vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en geïnteres-
seerden ontvangen de Urbanesklanken per post. Sinds 2010 
vraagt het bestuur hiervoor een vrijwillige  tegemoetkoming in 
de portikosten.  
Ook in 2016 verzoeken wij de ontvangers per post om een 
vrijwillige bijdrage 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 ”portikosten Urbanesklanken”.  
 

Bij voorbaat dank namens het Parochieteam,   
Joop Sibum 

 
Wereld Lepra Dag   
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 
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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 aanbied voor de 
mensen die dit niet kunnen betalen. 
 

Uw financiële hulp is voor deze arme mensen van 
levensbelang. 
De collecte op 26 en 27 januari bevelen wij dan ook van harte 
bij u aan.   
Kijk voor verdere informatie op de site:  www.leprazending.nl	
 

 
	
Gaat	U	mee	op	bedevaart	naar	Lourdes?	
	
Altijd	al	willen	weten	waar	de	hemel	op	aarde	te	vinden	is?	In	
Lourdes!	Vraag	het	maar	aan	de	miljoenen	pelgrims	die	elk	jaar	
dit	bedevaartsoord	in	de	Franse	Pyreneeën	bezoeken.	Elke	dag	
gaan	vele	mensen	naar	de	grot	waar	Maria	in	1858	aan	het	
meisje	Bernadette	Soubirous	verscheen.	Mensen	gaan	naar	
Lourdes	om	steun	te	zoeken	bij	Maria,	om	een	kaarsje	op	te	
steken,	om	stil	te	zijn	bij	de	grot	van	de	verschijningen,	om	het	
geloof	samen	met	anderen	te	beleven,	om	bezinning.		
	
De	reis	wordt	georganiseerd	door	de	Lourdesgroep	Bisdom	
Haarlem-Amsterdam.	
Er	is	een	busreis,	van	29	mei	–	6	juni	2019,	of	een	vliegreis,	van	
31	mei	–	5	juni.	
	
Op	zondag	20	januari	is	in	Haarlem	een	informatiebijeenkomst,	
Moeder	van	de	verlosserkerk,	Prof.	Eijkmanlaan	48,	2035	XB,	om	
13.00	uur.	
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U	kunt	ook	bellen	met	Joke	Hoekman,	013-5216701.	
Of	kijk	op	www.lourdes-groep.nl	of	op	Facebook:	Lourdesgroep.	
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Tweede	Kerstdag,	26	december	
	
Het	was	weer	fijn	samen	Kerst	te	vieren	in	onze	St.	Urbanus.	Beelden	
zeggen	meer	dan	woorden;	hieronder	een	impressie	van	de	Gezinsviering	
op	2e	Kerstdag,	met	totaal	92	aanwezigen,	waaronder	35	jongeren!	
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Nesser	Dames	Vereniging,	maandag	21	januari	2019		
	

Ballonvaart	
Deze	avond	zal	helemaal	in	het	teken	staan	van	de	Ballonvaart.	De	heer	
Ben	Bläss	laat	ons	een	prachtige	digitale	multimedia-show	beleven.	Met	
beelden	van	ballonevenementen	in	Europa,	Azië,	en	Amerika	op	het	ritme	
van	droomachtige	muziek.	
Spectaculaire	en	bijzondere	ballons	
zullen	hun	opwachting	maken!	Een	
professionele	unieke	presentatie	die	
ook	internationaal	veel	succes	oogst.		
Dus…stap	in,	vaar	mee,	en	laat	de	
hoogtevrees	even	voor	wat	het	is!		
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Kosten:	geen;	gasten:	€	3,00



	
24	

	

Van	de	Bestuurstafel	

Parochiebladen	jan.2019	
	
Beste	parochianen	en	belangstellenden		
van	Aalsmeer,	De	Kwakel,	Kudelstaart,	Nes	aan	de	Amstel	en	
Uithoorn,	
	

Namens	het	regionale	Kerkbestuur	wil	ik	u	allemaal	een	heel	
gelukkig	en	waardevol	Nieuwjaar	toewensen.	Voor	iedereen	zal	dit	
iets	anders	betekenen.	Want	waar	de	één	gelukkig	van	wordt,	ziet	
de	ander	misschien	niet	zo	zitten.	Maar	iedereen	wil	zich	op	zijn	of	
haar	manier	gelukkig	voelen	en	hecht	waarde	aan	een	aantal	zaken.	
Vaak	gaat	dit	om	gezondheid	en	aandacht	van	en	voor	mensen	van	
wie	je	houdt.	Maar	het	kan	ook	heel	waardevol	zijn	als	je	rust	kan	
ervaren	of	vertrouwen.	Sommigen	zullen	gelukkig	worden	als	het	
nieuwe	jaar	met	nieuwe	uitdagingen	komt.	Anderen	willen	graag	dat	
zekerheden	en	gewoonten	blijven	zoals	ze	zijn.	Ik	zou	iedereen	al	
datgene	gunnen	dat	voor	hun	waardevol	is.		
	
Maar	ik	geloof	dat	naast	mijn	gelukwens	een	gebed	aan	de	Hemelse	
Vader	nog	meer	kan	betekenen.	Het	samenkomen	in	eucharistie	of	
gebedsdienst	is	voor	velen	van	u	ook	waardevol.	Het	zingen	in	of	
voorbereiden	van	een	kerkdienst	kan	mensen	gelukkig	maken.	Er	
zijn	zelfs	wetenschappelijke	onderzoeken	die	aangeven	dat	mensen	
die	zich	betrokken	voelen	bij	een	kerkgemeenschap	zich	gelukkiger	
voelen.	
	
En	daar	ligt	dan	onze	uitdaging,	als	kerkbestuur,	voor	het	nieuwe	
jaar:	verstevigen	van	de	kaders	waarbinnen	onze	5	parochies	
waardevol	kunnen	zijn	voor	zoveel	mogelijk	mensen.	En	het	goede	
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nieuws	is….	Dat	we	dat	met	een	voltallig	bestuur	kunnen	aanpakken.	
Er	is	na	maanden	zoeken	en	bidden	een	bestuurslid	is	gevonden	die	
namens	de	Emmaus	parochie	wil	plaats	nemen	in	het	kerkbestuur.	
Henk	Vermaas	heeft	zijn	eerste	bestuursvergaderingen	inmiddels	
bijgewoond.	Pastoor	Marco	en	de	andere	bestuursleden	willen	
graag	met	Henk	samenwerken.	Hij	is	een	parochiaan	met	een	
achtergrond	in	de	Schans.	Maar	ook	heel	bekend	met	onder	andere	
de	jongerenclubs	Gida	en	Jikes	van	de	Burght.		Henk	stelde	zich	voor	
als	raadslid	van	Amstelring	en	het	Hoge	Heem	en	iemand	met	
bestuurs-	en	raadservaring	uit	zijn	werkomgeving.	
Iemand	die	zich	voor	jong	en	oud	wil	en	kan	inzetten	kunnen	we	
goed	gebruiken	in	ons	kerkbestuur.	Dus	van	harte	welkom	Henk!	
	
Eind	2018	hebben	we	de	begrotingen	van	2019	kunnen	opstellen.	
We	gaan	ervan	uit	met	de	aankomende	actie	Kerkbalans	in	elk	van	
onze	parochies	voldoende	basisinkomsten	te	kunnen	noteren	om	
onze	zelfstandigheid	voorlopig	onbetwist	te	kunnen	houden.	Wij	
letten	goed	op	onze	geldstromen	en	bespaaropties.	Daarom	willen	
wij	ook	u	als	schenkende	parochiaan	aanmoedigen	te	kiezen	voor	
belastingaftrek	middels	een	overeenkomst	periodieke	schenking.	
Meer	informatie	kunt	u	krijgen	bij	de	secretariaten	of	via	
onderstaande	contactgegevens.	
	

Volgende	maand	zullen	we	wederom	bij	het	bisdom	op	gesprek	
gaan.	Dit	gesprek	zal	voornamelijk	dienen	om	de	
toekomstverwachtingen	en	vitaliteit	van	onze	regio	te	bespreken.	
De	vlaggen	staan	er	nog	positief	bij.	En	we	zullen	continue	stappen	
blijven	zetten	om	onszelf	niet	klem	te	zetten.	Wij	hebben	we	een	
hoopvolle	blik	naar	de	toekomst.	
	

Hartelijke	groet,	
Namens	het	Kerkbestuur,	
Miranda	van	Rijn	
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
06-50	963	187	
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Secretaris	van	Samenwerkingsverband	
Aalsmeer-De	Kwakel-Kudelstaart-Nes	aan	de	Amstel-Uithoorn
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Heilige	Antonius,	beste	vrind….help	dat	ik	mijn	xxxxx	vind.	
	
Deze	heilige	kennen	velen	van	ons	wel.	Maar	wist	u	dat	er	nog	veel	andere	
specifieke	heiligen	zijn	die	voor	bepaalde	vragen	ingeschakeld	zouden	
kunnen	worden?	Op	een	tentoonstelling	in	het	Catharijneconvent	in	
Utrecht	zagen	we	vele	mogelijkheden:	

	
	

	
	

Deze	Isodorus	van	Sevilla	moet	ik	onthouden,	komt	
vast	en	zeker	nog	wel	eens	van	pas!	
	
Tentoonstelling	–	Relieken	-	is	nog	tot	begin	
februari.	
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Agnes	Blokker	
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Parochievergadering	
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
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: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72 
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Jubilate	Deo	20	januari	in	de	Nes	
	

Zondag	20	januari	zal	het	koor	Jubilate	Deo	zijn	medewerking	
verlenen	aan	de	liturgie	van	de	zondagochtend.	
	

Het	koor	is	ontstaan	in	Amsterdam	aan	het	begin	van	vorige	eeuw	
als	kerkkoor	voor	de	St.Vicentius	parochie.	Het	heeft	daar	gezongen	
totdat	het	Nederlands	zijn	intrede	deed	en	het	koor	naar	de	
Krijtberg	aan	het	Singel	vertrok	waar	latijn	en	gregoriaans	nog	graag	
werden	gehoord.	Het	huidige	koor	is	een	voortzetting	van	dit	koor	
en	bestaat	momenteel	uit	6	heren,	nl.	3	tenoren	en	3	bassen.	
	

Het	programma	voor	20	januari	bestaat	uit	een	meerstemmig	
gezongen	mis	van	Don	Lorenzo	Perosi,	wellicht	de	meest	bekende	
romantische	componist	van	kerkmuziek	van	vorige	eeuw,	Gezongen	
wordt	de	mis	Te	Deum	Laudamus	voor	2	stemmig	mannenkoor,	
Verder	worden	de	wisselende	gezangen	gregoriaans	gezongen	van	
de	2e	zondag	door	het	jaar.	Tijdens	de	communie	wordt	een	van	de	
Maria	antifonen	gezongen	namelijk	het	bekende	Salve	Regina.	Aan	
het	slot	van	de	mis	wordt	ook	nog	het	Jesu	Dulcis	van	Toon	Vranken	
gezongen	welk	een	driestemmig	motet	voor	mannenkoor	is.	
	

Een	aardigheidje	is	misschien	nog	wel	de	moeite	waard	om	te	
vermelden.	De	tekst	van	het	Communio		gaat	namelijk	over	het	
water	wat	in	wijn	veranderd	werd.	De	monnik	die	het	stuk	ooit	in	de	
grijze	oudheid	heeft	gecomponeerd	liet	zich	redelijk	in	de	kaart	
kijken.	De	tekst	begint	uiteraard	met	het	water	gesymboliseerd	door	
allerlei	lage	liggingen	in	de	muziek.	Wanneer	de	wijn	ter	sprake	
komt	wordt	de	monnik	echt	lyrisch:	de	melodie	stijgt	bijna	een	vol	
octaaf	en	wordt	zeer	jubelend.	
	

Wij	wensen	u	veel	devotie.	Groeten	van	uw	dorpsgenoot	en	
dirigent/organist	van	Jubilate	Deo.	
	

Olof	Vugs	


