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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 medeparochiaan, 
 
 
            e zijn begonnen aan een nieuw jaar! Terugkijkend naar 
2021 kunnen we constateren dat dit jaar een bijzondere was, 
waar de nodige veerkracht noodzakelijk en een constante 
bleek... Wat betreft de maatregelen tegen Corona zijn we min of 
meer op dezelfde wijze begonnen als geëindigd: een lockdown 
van de samenleving, waarbij meer 
niet dan wel mogelijk was. Ook 
kerkelijk gezien was hierin veel van 
hetzelfde zichtbaar: van helemaal 
geen vieringen tot beperkte of voor 
velen geen toegang tot de vieringen. Dan denken we bv. aan de 
Kerstperiode, waarbij de kerk normaal gesproken afgeladen vol 
zit en nu slechts toegankelijk was voor 50 parochianen. Of niet 
aanwezig kunnen zijn voor diegenen die graag naar de diensten 
wilden komen maar gezien de gezondheidsrisico’s toch uit 
voorzorg thuisbleven.  
 
Had 2021 dan helemaal niets goed in zich? Kijken we naar de 
geboekte resultaten, kunnen we het tegendeel constateren! Zo 
zijn er oplossingen gekomen in de strijd tegen het virus middels 
vaccinaties. Weten we steeds meer over dit hardnekkige virus 

en gebruiken we deze kennis 
om het er onder te krijgen.  
Kijken we naar het 
menselijke vlak, wordt 
duidelijk zichtbaar dat de 
mens enorme behoefte heeft 
aan contact, verbinding, 

fysiek samenzijn, geestelijke verwarming, emotionele verrijking. 
Zichtbaar bij jong en oud, ook dat hebben we opgestoken van 
deze pandemie. Opmerkelijk, gezien het individualisme 
waarmee de maatschappij is doorregen... Noem het winst van 
de menselijke maat.   
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En laat deze opsomming van mooie, menselijke eigenschappen 
nu net hetgeen zijn waar wij als geloofsgemeenschap zo goed 
in zijn! Misschien niet zo chique om een eigen initiatief aan te 
halen, maar de reacties op het rondbrengen bij de oudere 
parochianen van een mooie kerstboodschap met kerststuk 
waren enorm hartverwarmend. Wat een goed en prachtig 
resultaat. Het was een warme groet vanuit de parochie in de 
donkere dagen vlak voor Kerst, waarbij even de verbinding weer 
werd gemaakt. Ook al bent u er fysiek even niet, we zien u wel 
en vergeten u niet. Team Cockie, top gedaan! 
 
Over verrijking gesproken... die was er 
niet alleen in emotionele zin. Kijken we 
naar onze monumentale St.Urbanus, 
valt meteen op dat de steigers zijn 
verdwenen en daar de afgelopen 6 
maanden een ware huzarenklus is 
geklaard! De glas in lood ramen zijn 
weer helder en in tiptop conditie 
teruggeplaatst. Wellicht leuk om te 
weten: Volgens opgave van het 
glasatelier Hagemeier die de ramen 
restaureerde, zijn er in totaal 6000 
stukjes glas voor de ronde Sacraments ramen, 9000 stukjes 
glas voor de rechte Heiligen ramen en in totaal 12600 

soldeerpunten in het nieuw 
aangebrachte lood 
behandeld en verwerkt... 
Voordat het glas in lood 
teruggeplaatst kon worden, 
is door aannemer 
Pronkbouw ijzerwerk 
vervangen door messing, 
het omliggende metselwerk 
waar nodig nieuw ingezet, 
loszittend voegwerk   
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hersteld, voetlood bij 
de muren vervangen, 
roestende ankers 
behandeld, loszittend 
hardsteen opnieuw 
vastgezet etc. 
Werkzaamheden die 
we nu konden 
uitvoeren door 
aanwezigheid van de 
steigers, zoals het 
vervangen van de 
hemelwaterafvoeren 
in zink, hebben we gelijk zelf meegenomen (met dank aan Kees 
en Ab Rijnbeek!). Wel zo voordelig, scheelt een steigerhuur voor 
de toekomst. We hebben daarbij ook veel kennis van het 
gebouw opgedaan: afzaten, brugstaven, kettinganker, 
montanten, vetband, deze begrippen vormen geen geheim 
meer voor ons ☺.  
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Er is meer positief nieuws te 
melden over afgelopen jaar. 
De stichting ‘Vrienden van 
de Urbanuskerk’ had, na 
gedwongen afwezigheid 
vorig jaar, zo graag het event 
‘Kerst aan de Amstel’ willen 
houden. Echter, gezien de in 
een vroeg stadium 
noodzakelijke voorbereidingen, werd al snel duidelijk dat er te 
veel onzekerheid was rondom de maatregelen. Met als gevolg 
wederom geen Kerst in Anton Pieck-stijl... Maar, gemotiveerd 
en veerkrachtig zoals ze zijn lieten ze zich niet vangen: ook dit 
jaar werd een goede oplossing gevonden middels de online 
veiling. Op de vernieuwde site van de Vrienden kon men tegen 
elkaar opbieden op maar liefst bijna 80 ingebrachte ‘kavels van 
talenten’. En kerstpaketten. En amaryllissen. Men kon elkaar 

weliswaar niet “live” ontmoeten, de 
teksten die men schreef bij het 

bieden waren soms ronduit 
hilarisch, lief en leuk. Ook 
dat zorgde voor menselijke 
aandacht en verbinding. Het 
klinkende eindresultaat was 

verbijsterend en liet zien 
hoezeer men gehecht is aan 

het Rijksmonument als gebouw én als 
verbindend middelpunt van het dorp Nes aan de Amstel. Mooi!!! 
 
In een vorig schrijven hadden we het er al over: samen met 
bureau Coup werken we aan onze toekomst. Die toekomst is er 
én die willen we behouden. Voor ons als geloofsgemeenschap 
én als centraal punt van en voor Nes. Daarom moeten we nu 
actie ondernemen. De afgelopen maanden zijn we hierover druk 
in gesprek met elkaar geweest. Niet alleen praten: We zijn 
eveneens op locatiebezoek gegaan bij een parochie die al   
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verder is in een soortgelijk traject en waar we mooie, werkbare 
praktijkvoorbeelden hebben gezien. Het wordt nu de hoogste 
tijd om u in te lichten over de stand van zaken en hoe wij denken 
de toekomst vorm te kunnen geven. In februari gaan we u 
daarvoor uitnodigen. Wordt vervolgd. 
 

We spraken hierboven over 
de menselijke verbinding 
en hoe belangrijk dit is voor 
jong en oud. Daar kan je 
niet vroeg genoeg mee 
beginnen. En dat is precies 
wat er gebeurt op de 
Kinderclub! Het afgelopen 

jaar was wederom een groot succes waarbij vele kinderen de 
weg naar de bijeenkomsten wisten te vinden. Ook voor 2022 
staat er wederom veel op het programma. Op 13 januari staat 
team Elly weer klaar voor onze jongsten. Het thema: de 
Barmhartige Samaritaan. Gezellig, leerzaam, en lekkers zijn de 
ingrediënten. Wat wil je nog meer...? 
 
Een start van een nieuw begin. Soms lijkt het dan of alles 
tegenzit en er alleen maar bergen van ellende voor je liggen. 
Kijk je dan even over je schouder terug, vallen er genoeg 
lichtpuntjes te ontwaren. Zowel in de samenleving als ook bij 
ons in de parochie en binnen de geloofsgemeenschap; in 
menselijke en in materiële zin. Die mooie lichtpuntjes zorgen 
voor brandstof en veerkracht naar de toekomst. Samen op weg, 
we hebben gelukkig nog een mooi pad af te leggen!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van februari,  
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.   
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Misintenties, weekend 1 en 2 januari  
Kees Fontijn 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jaap Kooijman 
Nico de Jong 
Nicolaas Nieuwendijk 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Henk en Rie de Dood-de Jong 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van den Bosch-sr 
Theo van den Bosch-jr 
Theo Zeinstra 
 
 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 januari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Jaap Kooijman 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Kors van Rijn 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor een gezond 2022 
 
 
 
Misintenties, weekend 15 en 16 januari 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Afra van Oostveen-Schuijt 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie  
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Jaap Kooijman 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch-sr 
Theo van den Bosch-jr 
 
 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 januari 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Jaap Kooijman 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 januari 
Annie Schrama-Kooijman - jaarmis 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Jaap Kooijman 
Johan Bouwman 
Jos Bouwman 
Kees Fontijn 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Wies Hogeveen-Janmaat  
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Nieuwjaar 2022 
 
Beste parochianen,  
 
Ondanks de narigheden van de afgelopen jaren, bij het begin van dit nieuw 
jaar verlangen wij dat wat ons te wachten staat, iets beter zou zijn. Wij 
blijven hopen, omdat wij in het leven geloven. We weten natuurlijk ook dat 
in het 2022 niet alles zal veranderen… Vele problemen van gisteren zullen 
er ook morgen zijn. Is onze hoop dan tevergeefs? Nee… als wij toch 
geloven dat onze hoop geen “gewone” hoop is, maar een hoop die “van 
boven” komt. 
 
In de viering van 1 januari, waarin wij Maria als “Moeder van God” 
herdenken, krijgen wij deze mooie woorden te horen: Moge de Heer zijn 
gelaat naar u keren (uit het boek Numeri). Ook ik wens jullie dit toe: dat de 
Heer zijn gelaat naar u keert en dat jullie hem mogen zien! En hoe mogen 
wij God zien? Het is genoeg om in de kerststal te gaan kijken, in de kribbe: 
daar ligt Jezus! In het kind Jezus zien wij de liefde van God die voor ons 
mens geworden is! 
 
Als wij de liefde van God leren kennen, verandert ons leven voorgoed! 
Want God is een Vader die verliefd is op ons. Hij belooft ons echter geen 
magische veranderingen, Hij heeft geen toverstokje. Maar hij is in staat om 
ons hart te veranderen, met geduld en liefde. En waanneer ons hart zachter 
is geworden, dan kijken wij naar de wereld met andere ogen. Alles wordt 
anders 
 
Moge Maria ons daarbij helpen, de Moeder van God. Alle kerken van onze 
regio hebben een Maria-beeld of een Maria kapel. Hoe vaak zie ik mensen 
die in stilte voor Maria gaan bidden, met een lach of een traan. Maria 
bewaart al onze hopen en zorgen in haar hart.  Maria neemt alles van ons 
over, en spreekt voor ons ten beste voor. Maria maakt de knopen van ons 
leven los, door ze bij God te brengen.  
 
In 2022 zullen vele knopen van ons leven losgemaakt, als wij aan Jezus en 
Maria al onze zorgen toevertrouwen.  
 
Moge God ons in dit nieuw jaar zegenen en beschermen! 
Pastoor Marco  
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Vieringen in het cluster 
 

 
 
 

 
 

Hallo Allemaal,  
 
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 13 januari van 15.30 - 16.30 uur  
Waar: in de pastorie naast de kerk  
Verhaal over: de barmhartige Samaritaan, daarna gaan we 
een leuke knutsel maken!  
 
Tot dan, groetjes van het Kinderclub Team.  
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Activiteitenoverzicht januari 2022 
 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: zang:  

za. 1 jan.  GEEN VIERING ivm 
maatregelen overheid 

  

zo. 2 jan.  09:30 u Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden St.Cecilia 

za. 8 jan.  GEEN VIERING ivm 
maatregelen overheid 

  

zo. 9 jan. 09:30 u Eucharistie Viering  St.Cecilia 

zo. 9 jan. 13:30 u Spaanstalige viering   

do. 13 jan. 15:30 u Kinderclub! Thema: "de 
Barmhartige Samaritaan" 

  

za.15 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Marino den 
Haan 

 

zo.16 jan. 09:30 u Woord- en 
Communieviering 

Rob Mascini St.Cecilia 

wo 19 jan. 09:00 u Kerkwerk   

za.22 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn  

zo.23 jan. 09:30 u Eucharistie Viering  St.Cecilia 

za.29 jan. 19:00 u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden  

zo.30 jan. 09:30 u Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden St.Cecilia 

 

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

 
 

   

Ria Kempers 
 

Paul Goossens Jeroen Huub 

 
 

   

Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 

  Ab  

 
 

   

Peter Overdijk Jos den Haan  Maurice/Ab 

Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Cock, Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

    

Peter Overdijk   Maurice 

Peter Overdijk Marino den Haan Cock, Ab Huub 

Peter Overdijk Jos den Haan  Ab 

Peter Overdijk  
 

Paul Goossens Maayke, Anne Huub 
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O Maria, die mij ziet, 
U heeft alles, ik heb niets. 

Wilt U mijn arme ziel gedenken, 
’k zal U een Ave Maria schenken. 

 
Verdrietig, maar vervuld met mooie herinneringen, laten wij u weten 
dat wij afscheid hebben genomen van mijn dierbare man, onze lieve 
vader en schoonvader, onze trotse opa en overgrootvader 
 

†Jacobus Everardus Kooijman 
- Jaap -  

11 december 1923      8 december 2021 
 
Op zaterdag 11 december hebben wij tijdens de uitvaartplechtigheid 
in onze St. Urbanuskerk afscheid van Jaap genomen en hem begeleid 
naar zijn  laatste rustplaats op ons parochiekerkhof ”Vreedenhof”. 
 
Moge Hij, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn 
voorgegaan, rust vinden in de eeuwige liefde van God zijn Schepper 
op wie hij zo vertrouwde. 
 
Wij wensen Corry zijn vrouw, kinderen, schoon- en kleinkinderen en 
al de anderen die hem nu moeten missen veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
 
Wereld Lepra Dag   
 

Lepra, melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit Bijbelse tijden. 
Hier in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden we 
niet meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen 
die het tot gevolg kan hebben.   Maar toch is deze ziekte in veel 
landen in Afrika en Azië nog actueel: Elke twee minuten krijgt 
iemand daar de diagnose: Lepra.  Dat zijn meer dan 200.000 
nieuwe lepra patiënten per jaar.  
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Verstoten 
Te horen krijgen dat je lepra hebt is niet alleen een medische 
diagnose, maar is vaak ook de oorzaak voor nog diepere 
armoede, discriminatie en uitsluiting.  Lepra hebben staat 
daarom -net als in Bijbelse tijden wanneer het over melaatsheid 
gaat – voor ziek zijn, verminkt of gehandicapt raken, uit je dorp 
te worden verstoten en op een afgelegen plek te moeten wonen.   
In het weekend van 30 januari wordt de jaarlijkse Wereld 
Lepradag gehouden.  We vragen u om op die dag te bidden voor 
mensen met lepra en ruimhartig bij te dragen in de collecte voor 
de Leprazending. 
Kijk voor verdere informatie op de site:  www.leprazending.nl 

 
Portikosten Urbanesklanken 
Het overgrote deel van onze Urbanesklanken wordt door 
vrijwilligers bezorgd. Onze buitenparochianen en overige 
geïnteresseerden ontvangen de Urbanesklanken per mail of 
post. Ook in 2022 verzoeken wij de ontvangers per post om een 
vrijwillige bijdrage in de portikosten 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. 
 

Opbrengst Collectes 
weekend  20 + 21 november 272,90 
weekend  27 + 28 november 320,20 
zondag 5 december 209,25 
zondag 12 december 453,65 
19 dec geen viering coronamaatregelen  
Kerstviering 24 december 273,00 
1e + 2e Kerstdag  505,95 

 

Collectes   
De eerste gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk 
in 2022 zal plaatsvinden op zondag 2 januari.   
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De jaarlijkse collecte t.b.v de Wereld-Lepra dag vindt plaats in 
het weekend van 29 en 30 januari. Het parochieteam beveelt 
deze collecte van harte bij u aan. 
 

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, op uw zitplaats aangekomen 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 toegestaan, 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. 
 
Uw parochieteam. 
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Praten over je geloof (1): Alladin! 

Dit is een serie van vier artikelen over praten over je geloof.  

Deel 1: over taal & geloof.  

 

In de herfstvakantie ging ik met mijn gezin naar de musical Alladin. 
Ofschoon ik heb genoten van het vakmanschap van de acteurs, de prachtige 
decors en kleding, viel mij het taalgebruik tegen. Deze Nederlandstalige 
musical was volledig letterlijk en zelfs wat plat. Er zat geen figuurlijk 
taalgebruik in en dus geen diepte in de teksten. De magie, die hoort bij zo’n 
prachtig verhaal uit Duizend-en-een-nacht, was daardoor volledig afwezig. 
Dat bracht mij ertoe om te denken: Verandert onze taal door de 
ontkerkelijking? Verliezen we het zicht op de diepere betekenis van 
woorden? Betekenissen waarmee we het mysterie van het leven proberen 
uit te drukken? Woorden die we veelal ontlenen aan de verhalen uit de 
Bijbel? Heeft het feit dat steeds minder mensen regelmatig een kerk 
bezoeken gevolgen voor onze taal? 
Ik denk dat hier zeker een correlatie aanwezig is. Het raakt aan onze 
belangrijke opdracht om opnieuw te leren spreken over ons geloof. Daarom 
kijken we nu eerst naar het belang van taal. Taal kleurt namelijk ons denken 
en daarmee ons doen. Taalonderzoekster Lera Boroditsky toont dit aan met 
een mooi voorbeeld. Stel dat ik u vijf foto’s geef van een opgroeiend kind 
en ik vraag u de foto’s op volgorde te leggen van jong naar oud. U zult dan 
de foto’s van links naar rechts leggen. Links de vroegste babyfoto en rechts 
de meest recente. Doordat wij gewend zijn van links naar rechts te lezen, 
heeft u zichzelf aangeleerd ook te ordenen van links naar rechts. Leest u 
echter van rechts naar links, zoals mensen met Hebreeuws of Arabisch als 
moedertaal, dan zult u het precies andersom doen. Dan legt u rechts de 
vroegste babyfoto en links de meest recente. Zo kleur taal ons denken en 
ons doen en laten. 
Ik ontleen nog een tweede voorbeeld aan Boroditsky. Stel dat een kind een 
vaas breekt tijdens het spelen. Wij zeggen dan: “Het kind brak de vaas!” 
Wij leggen door onze taalconstructie in het Nederlands de nadruk op de 
veroorzaker van het ongeluk. Wij onthouden al snel dat het kind het 
ongelukje veroorzaakte. In het Spaans zeg je dat anders. Je zegt dan: “De 
vaas brak.” Het feit dat het een ongelukje was staat in deze uitspraak 
centraal, niet de ongelukkige veroorzaker. Ik hoop dat u aanvoelt hoe groot 
dat verschil is in manier van taalgebruik en daarmee hoe we naar de dingen 
en gebeurtenissen in onze wereld kijken. 
Ons geloof heeft ook een eigen taal. Het mooie en rijke van de geloofstaal   



 18 

is dat het met eenvoudige en gewone woorden grootste dingen probeert uit 
te drukken. Licht en donker, Vader en Zoon, water en vuur: We kennen 
deze woorden uit het alledaagse, maar in de context van het geloof 
gebruiken we deze woorden om wat onszelf overstijgt in woorden te vatten. 
Woorden als delen, woestijn, barmhartig en liefdevol krijgen een diepere 
betekenis. Zo ook woorden als wijsheid, Eeuwige, herademd, herboren… 
en vult u zelf maar aan. 
Wij gebruiken alledaagse woorden en geven daar, vanuit ons geloof, een 
diepere betekenis aan. Zo kan ik vertellen over mijn vader of over onze 
Vader en u begrijpt meteen en zonder moeite het verschil in betekenis. Is 
het leven niet veel dieper en rijker als je al wat bijzonder en waardevol is 
kunt uitdrukken met eenvoudige woorden? Het kleurt ons kijken naar de 
wereld door Vrede te zien, de stem van de Ander te horen en Liefde te 
vermoeden. Iemand die geen kennis heeft van het christendom, zal het 
verschil tussen mijn vader en onze Vader niet of minder snel oppakken. En 
heeft meer moeite om het geheim van het leven in woorden te vatten. Ik 
durf haast te stellen dat zonder de geloofstaal iemand minder ziet; dat de 
wereld minder diep en rijk is.  Zal door de ontkerkelijking onze 
gemeenschappelijke geloofstaal verdwijnen? 
Voor een deel misschien, maar voor een deel ook niet. Immers, 
ontkerkelijking wil niet zeggen dat de ervaringen van hetgeen ons leven 
overstijgt niet langer opgemerkt worden. In tegendeel, deze ervaringen zijn 
universeel. Ook mensen die niet opgegroeid zijn met de christelijke 
verhalen, kunnen ervaren dat het leven ons gegeven is. Of voelen zich 
geraakt door de Ander, zonder dat ze daar meteen woorden voor hebben. 
Deze ervaringen zijn onze gemeenschappelijke grond: de ervaring dat er 
iets in het leven schuilgaat dat groter is dan het individuele. Wie zo’n 
ervaring heeft, gaat op zoek naar woorden om deze ervaring uit te drukken 
en probeert dat door alledaagse woorden een diepere laag te geven. Ze 
vertellen dat ze iets van Liefde hebben mogen ervaren. Of dat ze voor even 
door het Eeuwige zijn aangeraakt. De verbinding met de verhalen die wij 
meedragen in ons hart kennen zij wellicht niet, maar we kunnen elkaar best 
begrijpen als we spreken over wat ons geraakt heeft.  
We kunnen immers prima begrijpen wat duisternis is, ook als we elk 
moment het licht kunnen aandoen. We kennen de diepe angst van de 
duistere stormachtige nacht niet zo intens als mensen van pakweg 150 jaar 
geleden, maar we kunnen ons er wel een goede voorstelling van maken. 
Misschien dat iemand zonder kennis van de Bijbelverhalen minder 
associaties heeft bij het woord woestijn. Maar als iemand een moeilijke   
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periode in zijn leven uitdrukt als een woestijnervaring, begrijpt iedereen 
wel ongeveer wat hij daarmee wil zeggen. De geloofstaal is universeler dan 
u denkt. Toch zitten hier ook grenzen aan en dat bespreken we in deel twee 
van deze serie over praten over je geloof. 
Om terug te gaan naar de musical Alladin: het is dus een gemiste kans dat 
de uitzichtloze ellende van de jonge Alladin niet gebracht werd als 
woestijnervaring. Dat het verlangen naar de ware liefde niet ook een ware 
lotsbestemming was en er geen eeuwigheidswaarde werd toegekend aan het 
streven naar het goede, het mooie en het schone. Zo werd de musical niet 
meer dan een vluchtig videootje op TikTok in plaats van een sprookje 
waarbij je kunt wegdromen en dat je uitdaagt om de diepere lagen te 
ontdekken.   
Diaken Jeroen Hoekstra 
  

------------------------------------------- 
 

2022........ 
Wat de toekomst brengen moge........... 
Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des 
Heeren hand; moedig sla ik dus de oogen naar het 
onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen, met een 
kalmen moed! 
 

Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft 
gelooven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij Uw wegen duister 
zie, ik vraag U niet: Waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw 
hemel kom! 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen: zoo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou 
ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt; neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij 
als een kind.  
Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met 
gesloten oogen naar het onbekende land. 
 

Jacqueline E. van der Waals.  
(zij schreef deze tekst toen zij net blind geworden was)  
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Ter Inspiratie 

Het verhaal van een kerk die verdwijnt 
Op een avond fietst Anton langs de kerk van zijn 
jeugd, de Josephkerk in Alkmaar. Dankzij zijn 
religieuze vader heeft hij daar vroeger vele uren 
doorgebracht, maar tot enige interesse in het 
geloof heeft dat nooit geleid. Op vijftienjarige 
leeftijd keerde hij de kerk de rug toe. Als hij besluit 
er uit nostalgie weer eens rond te kijken, blijkt hij 
niet de enige die de kerk is vergeten. De parochie is 
op sterven na dood en het gebouw staat op het 
punt verkocht te worden aan een 
projectontwikkelaar die er een luxe 
appartementen-complex van wil maken. Anton 
Stolwijk keert het laatste jaar van de Josephkerk 
regelmatig terug. “Ik wilde vooral weten wat die sluiting van de Josephkerk met 
mij deed. Of het allemaal inderdaad zo erg is. Ik hoopte iets dichter bij mijn eigen 
dubbelzinnige gevoelens te komen en uit te vinden wat ik nog met het katholiek 
geloof heb”, zegt hij in een interview in Trouw. Hij wordt lid van het jongerenkoor 
dat volledig uit oudere mensen bestaat, hij doet mee met kerkelijke activiteiten, 
hij gaat mee op bedevaart naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in 
Heiloo, hij bezoekt het jaarlijkse vrijwilligersfeest. En gaat in dat jaar regelmatig 
naar de kerk om de vieringen bij te wonen. Ontroerend zijn de portretten die hij 
maakt van de laatste kerkgangers en priesters: van meneer Bakker, van broeder 
Van Loon, van de uit Argentinië afkomstige pater Francisco, van Hanny die voor de 
derde keer de sluiting van haar kerk meemaakt (na de Dominicuskerk en de Don 
Boscokerk) en uiteindelijk voor de laatste keer het licht uitdoet. De mensen weten 
dat hij geen ‘gewone’ kerkganger is, maar iemand die een boek schrijft over het 
laatste jaar van de eens zo bloeiende kerkgemeenschap. Hij was daarom bang dat 
hij niet in de gemeenschap opgenomen zou worden, maar dat was niet het geval. 
Iedereen was aardig voor hem. Anton: “Ze waren ook blij dat zich weer eens een 
jong iemand meldde.” Anton is 42 jaar. Het boek gaat niet alleen over het laatste 
jaar van de kerk, over de sluiting van het stenen gebouw. Ook komt duidelijk naar 
voren dat het om meer gaat dan alleen een gebouw. Dat het ook het afscheid is 
van een geloofsgemeenschap. Toch is het boek geen zware kost. Het is een 
liefdevol portret van het laatste jaar van een gemeenschap.   
 
Toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek Uitgeverij: De Geus Pagina’s: 
272 | ISBN 978 90 445 42325 Dit boek is te koop voor € 21,50 
 
Elly van Rooden  
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

Kerst aan de Amstel-actie 2021 
Een enorm groot succes! 

 
Ondanks dat we ook dit jaar door de coronasituatie een aangepaste Kerst 
aan de Amstel-actie moesten verzinnen, hebben we 2021 geweldig 

afgesloten. De online kerstveiling op onze nieuwe website, met maar 

liefst 78 originele kavels, ingebracht door onze Vrienden en Nessers, trok 

enorm veel belangstelling in de weken voorafgaand aan 18 december.  
Op zaterdagmiddag 18 december zijn velen naar de kerk gekomen om de 

veilingkavels, bestelde amaryllissen en kerstpakketten op te halen.  

De kerstgroep en de schitterend versierde kerk werden uitgebreid 

bewonderd en ondertussen genoot men van warme chocolademelk en 
glühwein, waarvan de kosten door de Dorpsraad vergoed zijn. Buiten 

stookte Frans voor de sfeer een vuurtje.  

 

Er werd veel gesproken over de veiling die vrijdagavond ten einde kwam. 

De spanning van het bieden, de teksten op de veilingpagina, de lol van 

het uitdagen. En de vloedgolf aan biedingen om 20.59 uur!!! Ja, en 
natuurlijk de teleurstelling als er een kavel aan je neus voorbijging…. Het 

hoort allemaal bij het spel. Dit alles heeft evenwel geleid tot een prachtig 

resultaat. Bij elkaar hebben we aan de kavels, amaryllissen, kerst-

pakketten, ansichtkaarten en giften ruim 14.500 euro binnengehaald!  
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Als bestuur van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk zijn we allen 

die bijgedragen hebben aan deze veiling enorm dankbaar. Het is 
tekenend voor de gulheid, de positieve spirit en de bereidwilligheid van 

de Nessers en Vrienden van de Urbanuskerk waardoor we in staat zijn 

om als stichting onze doelen te behalen.  
 

 

Bijdrage onderhoud priesterkoor 
 

We hebben besloten de eerder toegezegde 100.000 euro voor het grote 

onderhoud aan het glas-in-lood van het priesterkoor te verhogen met de 

opbrengst van Kerst aan de Amstel. In totaal hebben we nu 114.000 
euro voor de werkzaamheden betaald. We zijn blij dat we met onze 

Vrienden en de Nesser gemeenschap zo’n grote bijdrage hebben kunnen 

leveren. Hartelijk dank voor ieders bijdrage en hopelijk tot gauw!! 

 
Vincent Blom, Marc van Lammeren, Monique de Bruin en Peter Overdijk  
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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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Gezinsviering 2e kerstdag  
Eerst liepen alle kinderen mee van  
achterin de kerk naar de kerststal.  
Daar is het kindje Jezus in de kribbe  
gelegd. 
  

 
 
Toen had Klein Urbanus het  
kerstverhaal gespeeld. We waren allemaal 
mooi aangekleed. 

 
\ 
 
 
 
 
Daarna had Klein Urbanus 
een kerstquiz georganiseerd.  
Het was heel spannend.  
Met een benaderingsvraag  
heeft uiteindelijk familie van der Laan gewonnen. Zij gingen met 
een prachtige kerstkrans naar huis. 
 
Hopelijk vond u het een leuke mis!  
Heeft u nog ideeën.. schrijf ze op  
en doe ze vooral in de 
ideeën box achterin de kerk! 
 
Tot de volgende keer, 
groetjes van Klein Urbanus 
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