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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 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 
 
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:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
       e zomer is begonnen! Normaal gesproken een tijd waarin 
we klaarstaan om, na alle drukte en inspanningen van de laatste 
tijd op het werk of in en om het huis of kerk of vult u zelf maar 
in, even de boel de boel te laten. En er op uit te trekken en het 
even rustig aan te doen en vooral de tijd te nemen om te 
genieten van de mooie dingen waar anders geen tijd voor is. 

Hoe anders is het dit jaar verlopen! De afgelopen 
maanden waren vooral van thuis blijven, isoleren en 
daarmee voor menigeen ook rustig aan doen en 
wachten, nieuws volgen omtrent het Corona-virus, en 
opnieuw afwachten... Dat dit stilzitten leidde tot genieten 
kunnen we niet zeggen: voor menigeen die direct of 

indirect getroffen is door dit vreselijke virus is het leed groot.  In 
de persoonlijke sfeer, maar ook zakelijk of 
gerelateerd aan het werk. Nu het virus 
langzamerhand onder controle lijkt te komen en de 
fase van isoleren enigszins wordt losgelaten, 
zien we de rust afnemen. Te constateren 
valt dat er zich weer meer auto’s op de weg 
bevinden, de terrassen worden weer bezocht, meer 
vliegtuigen in de lucht. Ofwel: de drukte is weer terug 
van weggeweest! Kijken we naar de Kerk in het 
algemeen en specifiek naar onze 
St.Urbanusparochie, valt er een parallel te trekken 
met de maatschappij om ons heen. Vanaf begin 
maart waren er van de een op de andere dag geen 
vieringen of bijeenkomsten meer: de kerk zat op slot! 
Het afwachten in alle rust was begonnen...en duurde 
maar liefst tot begin juli! Nu is het zover: 
 
!!We gaan weer samenkomen en vieren vanaf 04&05 juli!! 

 
En als parochieteam hopen we dat die parallel ook dan te zien 
is, ofwel dat u de draad weer oppakt en weer aanwezig bent als 
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de deuren van uw 
St.Urbanuskerk weer 
open gaan!!! Drukte is 
wat we graag zien en 
willen meemaken. 
Want zonder u zijn we 
niets, is er geen 
gemeenschap, wordt er 
niet gedeeld. Dus als 
zaterdagavond 04 en 
zondagochtend 05 juli 
voor de eerste keer de 
klokken weer feestelijk 
het ‘Te Deum’ luiden, 
hopen we u weer te 

ontmoeten om samen één te kunnen zijn! 
 
Om het mogelijk te maken dat elke parochie binnen onze regio 
een Eucharistieviering kan houden in dit eerste weekend van 
opengaan, is ervoor gekozen om bij ons in de 
St.Urbanusparochie op zaterdagavond 04 juli een 
Eucharistieviering te houden en op zondag 05 juli een Woord 
en Communieviering. Immers, met 2 priesters kunnen er 
maximaal 4 Eucharistievieringen op één dag worden 
gehouden... En als enige “vrije” parochie in de regio hebben wij 
nog een zaterdagavond-viering (Uithoorn viert ook op zaterdag, 
maar zij moeten verplicht altijd op zondag een 
Eucharistieviering houden, zijnde een restrictie vanuit ons 
bisdom). 
 
Dat dit samenkomen nog niet helemaal op de oude, vertrouwde 
manier zal gaan, is u uit de laatste nieuwsbrief en de diverse 
media wel duidelijk geworden. Laten we vooral niet vergeten dat 
de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid betreffende 
1,5m afstand bewaren, het niet schudden van handen etc. nog 
steeds geldig zijn. Vanuit het bisdom zijn op basis van deze 
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maatregelen een aantal protocollen ontwikkeld en bekend 
gemaakt om veilig te kunnen vieren. Voor uw gezondheid en die 
van uw medeparochiaan is het belangrijk dat we ons daaraan 
gaan houden. Om dit goed mogelijk te maken en zonder dat we 
ons in allerlei moeilijke bochten moeten gaan wringen voor, 
tijdens en bij het verlaten van de kerk, hebben we als 
parochieteam een aantal maatregelen getroffen welke 
hieronder staan beschreven. Op deze manier moet vooral het 
vieren voor u centraal staan en het aanpassen aan die 
maatregelen als vanzelfsprekend en natuurlijk overkomen. Om 
u daarin te assisteren zijn er een tweetal vrijwilligers aanwezig 
in een oranje hesje die u behulpzaam willen zijn en waar nodig 
aanwijzingen en of richting kunnen geven. We rekenen erop dat 
u de aanwijzingen van deze gastheer of gastvrouw zult 
opvolgen om zo uw veiligheid en die van uw medeparochianen 
te waarborgen en alles soepeltjes te laten verlopen.  
 
Algemene maatregelen en de mogelijkheden 
Wat u kunt verwachten aan maatregelen 
en wat daarbij de mogelijkheden zijn willen 
we u graag op voorhand duidelijk maken, 
zodat u alvast voorbereid bent wanneer u 
naar de kerk komt. Wel zo gemakkelijk! 
Om te beginnen: de bekende algemene 
gedragsregels vanuit overheid en het 
RIVM zoals die ook gelden tijdens u verblijf 
elders: 
- Heeft u last van hoesten, verkoudheid, 
keelpijn of koorts: bezoek aan de kerk is 
verboden. 
- Houdt 1,5m afstand met andere personen en schudt geen 
handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik 
daarvoor papieren zakdoekjes. 
Er is in de vorige nieuwsbrief nog gesproken over een 
reserveringssysteem. Echter, het op voorhand maken van een 
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reservering is gezien de grootte van de parochie en het 
historisch aantal kerkgangers in onze ogen niet nodig. 
Aangezien er maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn, 
gaan we bij de entree wel tellen om hier controle op te houden.   
 
Binnenkomst in de kerk is alleen mogelijk via de hoofdentree 
aan de achterkant van de kerk. De zij-ingang is alleen bruikbaar 
voor verlaten van de kerk vanuit de zijbeuken of eventuele 
calamiteiten. Entree is één voor één, waarna u (al dan niet na 
het aansteken van een kaarsje) gaat zitten op de met geel 
aangegeven plaatsen in de banken. Om alle zitplaatsen te 
kunnen benutten en om goed overzicht te kunnen houden, 
willen we u vragen zover mogelijk naar voren te lopen en aan te 
sluiten bij de reeds zittende parochianen. Rekening houdend 
met de 1,5m afstand zijn er totaal zo’n 125 zitplaatsen 
beschikbaar in de kerk, ofwel ruim voldoende om met velen te 
kunnen vieren! Blijkt de grootte van onze St.Urbanus toch maar 
een mooi voordeel!!  
 
Tijdens de viering is meezingen helaas niet toegestaan i.v.m. de 
mogelijke verspreiding over grotere afstand wanneer men zingt. 
Dus geniet u van de muziek van het kerkorgel en de zang van 
aanwezige cantor en/of cantrix.  
 
Zodra u de kerk betreedt 
 

Eindelijk! Welkom!! Fijn dat u er weer 
bent!!! En wat komt u zoal tegen als u 
straks weer naar binnen loopt? We 
nemen u even mee in de diverse zaken 
die “nieuw” zijn voor u en uw 
medeparochianen; overigens niets 

ingewikkelds of onoverkomelijks.  
Het begint bij de ingang van de kerk: daar staat een bord waarbij 
u geattendeerd wordt op de algemene gedragsregels. Daarbij 
staan ook 2 flessen desinfecterende handgel, waar u verplicht 
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gebruik van moet maken. Even 1 “pompje” en 
inwrijven in de handen. Gaat u altijd schoon en 
virusvrij de kerk in, snel geregeld nietwaar? Er zijn 
24 flessen ingekocht, dus voorlopig kunnen we 
vooruit... Op de vertrouwde plaats liggen de 
misboekjes voor u klaar. Mocht u een kaarsje aan 
willen steken bij Maria of Antonius: hartstikke 
mooi, ga gerust uw gang. Wat u daarbij even moet 
weten, is dat na het aansteken van het kaarsje, u 
dan vervolgens (vanwege het eenrichtingsverkeer tijdens het 
binnenkomen) verder doorloopt de kerk in om vervolgens in de 
bank te gaan zitten. Teruglopen is dus op dat moment even niet 
mogelijk. Neemt u in de bank daarbij plaats op de plek welke is 
aangegeven met gele tape. Bent u samen met z’n 2en? Ga dan 

naast elkaar zitten met de 
gele tape tussen u in. Bent 
u met 3 personen uit 1 

gezin? Één persoon op de gele tape, de anderen zitten dan 1 
links en 1 rechts van deze persoon. In diezelfde bank is aan de 
andere zijde op ruim 1,5m verderop nog een zitplaats 
beschikbaar, eveneens gemarkeerd met gele tape. Er zitten 
maximaal 4 personen in 1 bank. Heeft u hier vragen over? Stel 
deze gerust aan de aanwezige gastheer of gastvrouw, zij helpen 
u graag verder. 
 
Tijdens de viering 
Laat u weer inspireren door woord en gebed en geniet van 
orgelspel en zang van cantor en cantrix. Zelf meezingen is 
helaas echt niet toegestaan. De collecte zal voor sommige van 
u als een herkenning uit het verleden zijn: we gaan gebruik 

maken van een lange stok met daaraan een 
fluwelen buidel. De inkomsten voor onze 
parochie lopen overigens na zo’n lange sluiting 
nu behoorlijk achter, dus mocht u mogelijkheden 
zien voor iets extra bij uw gaven... onze 
penningmeester maakt u daar extra gelukkig 
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mee. Wanneer we toe zijn aan de vredeswens, kunnen we dit 
overbrengen door naar elkaar te zwaaien. Dit is tijdens de 
zaterdagavondvieringen al de standaardmethode waarmee u 
allen aanwezig kunt bereiken. Hartelijk en persoonlijk 
tegelijkertijd! Wanneer er tijdens de viering communie uitgereikt 
wordt: dat is in de aankleding, vormgeving en volgorde van naar 
voren lopen iets anders dan gebruikelijk. Als eersten mogen de 
parochianen (gezien vanaf het altaar) links in de kerk, dan alle 
parochianen rechts, dan de linker zijbeuk, dan de 
rechter zijbeuk. Zo loopt er slechts 1 rij mensen 
door het middenpad naar voren. Probleem is ook 
hier de 1,5m afstand bewaren tussen u, uw 
medeparochiaan en de bedienaar: Als u steeds 2 
banken afstand houdt, komt dit goed. Voor de 
voorganger is iets moois en ingenieus bedacht! 
Een doorzichtig, mobiel plexiglas scherm waar de 
voorganger achter staat. Voordat u de communie 
uitgereikt krijgt, moet u nog snel verplicht even uw handen 
reinigen met de bekende handgel waar u al langsloopt. U krijgt 

de hostie aangereikt, altijd in uw hand, 
door een opening met een speciaal 
hulpmiddel, de zogenaamde 
“hostiegrijper”. Inventief apparaatje...! 
Daarna loopt u zoals gewend weer via 
de zijkant van de kerk terug naar uw 
zitplaats.  

 
Een tijd van komen... en weer verlaten van het kerkgebouw 
Na de slotakkoorden van het orgel is het niet de 
bedoeling dat iedereen tegelijkertijd het 
kerkgebouw gaat verlaten. Dat zou een mooie 
opstopping veroorzaken bij de uitgang. Ook dit zal 
systematisch plaatsvinden. Ga dus gerust even 
zitten totdat u het teken krijgt dat u kunt gaan lopen. 
Als eerste verlaten de parochianen in de achterste 
bank links de kerk, daarna gevolgd door de 
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parochianen in de achterste bank rechts. Uw 
gastvrouw/gastheer staat in het gangpad en geeft dit aan. 
Vervolgens de een-na-achterste banken etc. Men verlaat dus 
van achter naar voren de kerk. De zij-beuken verlaten de kerk 
via de zij-ingang volgens het zelfde principe als hierboven. 
Napraten in de kerk wordt daarmee wat lastig, stelt u dit dan ook 
alstublieft even uit. Ook het gebruikelijke koffiedrinken na afloop 
van de viering in de pastorie is met het 1,5m afstand bewaren 
een lastige, zo niet onmogelijke gebeurtenis. Daarom 
organiseren we dit nu nog niet, maar gaan we eerst eens 
inventariseren hoe groot die behoefte nu is en hoe we dit dan 
mogelijk kunnen maken. Wellicht dat koffiedrinken en bijpraten 
bij mooi weer buiten, achter de pastorie, een passende 
oplossing is? Laat u het ons maar horen hoe u hierover denkt. 
 
De koster en misdienaar(s) behouden hun eigen specifieke 
taken, gericht op de viering zelf. De maatregelen voor hen en 
de bedienaar tijdens de viering zijn terug te vinden in de 
protocollen van het bisdom en worden eveneens met hen apart 
doorgenomen.   
 
Al met al een aardig stel aan maatregelen waarmee we uw 
gezondheid en die van uw medeparochianen steeds 
veiligstellen én we toch waardig en respectvol kunnen 
samenkomen en vieren. We hopen dat bovenstaande u een 
compleet en overzichtelijk beeld geeft als u de kerk weer 
betreedt. We zien uit naar uw komst!!! 
 
Tot slot nog een plattegrond van de kerk waarop bovenstaande 
nog eens inzichtelijk is gemaakt, inclusief de positie van de 
diverse hulpmiddelen. Mocht u op voorhand al vragen hebben, 
we beantwoorden ze graag. Dat kan via de telefoon of de e-mail 
of in de wandelgang als we elkaar weer ontmoeten.  
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We wensen u en uw dierbaren een mooie zomertijd toe, hier in 
Nederland of daarbuiten. En daarna graag weer veilig terug om 
elkaar wederom te ontmoeten in onze altijd trouwe en 
bijzondere St.Urbanuskerk en parochie!!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van september,  
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, weekend 4 en 5 juli 
Nellie Schrama 
Overleden familie Compier-Blommesteijn 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Zeinstra-Rijpma 
Overleden ouders Johanna en Gerardus Overwater-Barlag 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn en overleden  
 kleindochter Lisa 
Piet en Nel de Dood-Oudshoorn 
Theo van Schaik 
Uit dankbaarheid 
Om gezondheid en liefde voor elkaar 
Piet en Annie Schrama-Kooijman 
Voor vrede in de wereld 
Kees Fontijn 
Martin Groen - jaarmis 
Ria van Braak-van Rijn 
Dorus Schrama 
Nellie Schrama - jaarmis 
Nico de Jong 
Overleden familie Fronik-Hartsink 
Overleden familie Van den Berg-Blom 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Patrick Fronik 
Piet van Rijn 

 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 11 en 12 juli 
Conny Wesselingh 
Dave de Laat - jaarmis 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
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Jopie Overwater-Barlag 
Kees Fontijn 
Klaas Zwartendijk 
Nico de Jong 
Jan Markwat - jaarmis 
Jo Markwat - van Tol 
Theo van Schaik 
Kors van Rijn 
Lien Bouwman-Leurs 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 18 en 19 juli 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
Lien Bouwman-Leurs - jaarmis 
Martin Groen 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Overleden ouders Nieuwendijk-ten Den 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Jopie Overwater-Barlag 
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Klaas Zwartendijk 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, weekend 25 en 26 juli 
Brenda Overes 
Cees Stolwijk 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Kees Fontijn 
Kors van Rijn 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Piet van Rijn 
Sjaak van Tol - jaarmis 
Theo van Schaik 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
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Misintenties, zaterdag 1 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 2 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Lien Bouwman-Leurs 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 8 augustus, 19.00 uur 
Ben Overes 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 9 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn - jaarmis 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
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Theo van Schaik 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 15 augustus, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 16 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Klaas Zwartendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Sjaak van Tol 
Theo van den Bosch 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 22 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Meer misintenties op bladzijde 18 
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Activiteitenoverzicht juli-augustus 2020 
 
 

datum: tijd: begeleiding 
ivm Corona: 

soort viering: voorganger: 

za. 4 juli 19:00 u Hans - 
Cockie 

Eucharistie  

zo.  5 juli 09:30 u Joop - John Woord- en Communie Elly van Rooden 
za. 11 juli 19:00 u John Woord- en Gebed Marino den 

Haan 
zo. 12 juli 09:30 u Hans - 

Cockie 
Woord- en Communie 
/gezinsviering 

Elly van Rooden 

za. 18 juli 19:00 u John Woord- en Gebed Elly van Rooden 
zo. 19 juli 09:30 u Joop - John Woord- en Communie 

 
Elly van Rooden 

za.25 juli 19:00 u Maurice  Woord- en Gebed Paul Goossens 
zo. 26 juli 09:30 u Margaret - 

Ab 
Eucharistie  

za. 1 aug 19:00 u John Woord- en Gebed Elly van Rooden 
zo. 2 aug 09:30 u Margaret - 

Ab 
Woord- en Communie Elly van Rooden 

za. 8 aug 19:00 u John Woord- en Gebed Maurice Fontijn 
zo. 9 aug 09:30 u Hans - 

Cockie 
Eucharistie  

za 15 aug 11:00 u  Regionale Mariaviering Zevenhoven (ovb) 
za 15 aug 19:00 u John Woord- en Gebed Elly van Rooden 
zo 16 aug 09:30 u Joop - John Woord- en Communie Elly van Rooden 
za 22 aug 19:00 u Maurice Woord- en Gebed Marino den Haan 
zo 23 aug 09:30 u Margaret - 

Ab 
Eucharistie  

za 29 aug 19:00 u Maurice Woord- en Gebed Paul Goossens 
zo 30 aug 09:30 u Hans - 

Cockie 
Eucharistie  

 
Kapelaan Darek vakantie:  12 juli - 2 augustus 
Pastoor Marco vakantie:   2 - 23 augustus  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 
 

Peter Overdijk Maurice Fontijn Maurice John 

zomerzang Peter Overdijk Marino den Haan Ab, Cock Huub 
 
 

Peter Overdijk Jos den Haan  John 

kinderen Peter Overdijk John Fontijn Anne, 
Jeroen 

John 

 Peter Overdijk   John 
zomerzang Peter Overdijk Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 
zomerzang Ria Kempers Paul Goossens Cock, 

Maayke 
Huub 

 Peter Overdijk   John 
Zomerzang 
 

Peter Overdijk John Fontijn Ab, Cock Huub 

 Peter Overdijk Jos den Haan  John 
zomerzang Peter Overdijk Paul Goossens Anne, 

Jeroen 
Huub 

     
 Peter Overdijk   John 
zomerzang Peter Overdijk John Fontijn Ab, Cock Huub 
 Ria Kempers   Maurice 
zomerzang Ria Kempers Margaret 

Timmermans 
Ab, Cock Huub 

 Ria Kempers Jos den Haan  Maurice 
Zomerzang 
 

Ria Kempers Marino den Haan Ab, Cock Huub 
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Misintenties, zondag 23 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overleden zoon Matthieu 
Jos en Arie Schrama - jaarmis 
Theo van Schaik 

 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 29 augustus, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Theo van Schaik 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 30 augustus, 09.30 uur 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Jopie Overwater-Barlag 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van Schaik 
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Cluster 
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Collectes   
 

Helaas zijn er in de periode vanaf 14 maart tot eind juni alle 
vieringen afgelast en is er ook geen collecteopbrengst.  De 
kosten voor onze Urbanusparochie lopen natuurlijk wel gewoon 
door. Het zal geweldig zijn als u het parochieteam in de 
komende tijd zult verrassen met een hogere collectebijdrage 
dan u onder ’’normale omstandigheden ’’ gewend bent te geven.    
 

In het eerste weekend dat het weer mogelijk is -om in gepaste 
vorm- samen te komen zal de gekleurde ritselcollecte voor onze 
eigen Urbanuskerk plaatsvinden.   
 
Niet-gelezen misintenties tijdens de coronatijd. 
 

De opgegeven misintenties van 14 maart t/m 30 juni konden 
door sluiting van de kerk i.v.m. het coronavirus niet worden 
afgelezen in onze vieringen. 
 

De misintenties die in deze periode zijn aangevraagd, worden 
in de maand juli eenmalig en extra afgelezen. Mocht u in deze 
periode deze misintentie meerdere malen hebben opgegeven 
en reeds betaald, willen we u graag de volgende mogelijkheden 
aanbieden:  
 

1. U kunt deze intenties laten verrekenen met nog aan te 
vragen misintenties later in het jaar. 

2. U kunt onze Urbanusparochie steunen door het tegoed 
te doneren. 

Indien u van optie 1 gebruik wenst te maken vragen wij u om 
dit kenbaar te maken middels een briefje in de brievenbus van 
de pastorie of een mailtje aan: secretariaatpastorie@telfort.nl 

Indien u geen voorkeur doorgeeft zal uiteindelijk optie 2 
(donatie) aangehouden gaan worden. 
 

mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
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Voor eventuele vragen kunt u op donderdag tussen 10 en 12 
uur bij het secretariaat terecht, telefoonnummer 0297-582232 
 
Kerkbalans 
 

Beste mensen, de stand op 22 juni bedraagt € 11.588,55 
Een goed begin, ofwel 51% van het streefbedrag voor dit jaar.   
 

Alle gulle gevers van harte bedankt. 
 

Van een aantal parochianen en andere geïnteresseerden die in 
het verleden een bijdrage leverden hebben we, tot op heden, 
helaas nog niets bijdrage ontvangen. Wij verzoeken u om na te 
zien of u dit bent vergeten en vragen u om uw bijdrage over te 
maken onder het motto:  
 

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

 

Ook willen wij u graag attenderen op de mogelijkheid om, via 
een schenkingsakte gedurende 5 jaar, een vast bedrag te 
schenken.   
Hierdoor ontvangt u, middels de inkomstenbelasting, een flink 
deel van uw schenking terug. Sinds enige jaren kan dit zelfs 
zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.  
 

Voor informatie over schenkingen kunt u terecht bij: 
John Fontijn en Joop Sibum.   
De contactgegevens vindt u op pag. 2 van de Urbanesklanken. 
 
Namens het parochieteam, 
 
Joop Sibum  
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Hoe verder met de Eerste H. Communie?  
 

De ouders en de kinderen die dit jaar meedoen met de 
voorbereiding op de Eerste H. Communie, hebben natuurlijk al 
meteen bericht hierover gekregen, maar er zijn ook parochianen die 
hebben laten weten benieuwd te zijn, hoe het nu verder gaat met 
het EHC project en het feest van de Eerste H. Communie. 
 
Daarom even deze ‘update’:  
veel in deze coronacrisistijd is onzeker, dat geldt ook voor het 
plannen van het feest van de Eerste H. Communie. 
Toch hebben we besloten om, onder voorbehoud op: 

 
zondag 25 oktober om 9.30 uur het  
Feest van de Eerste H. Communie te houden. 
 

Maar nogmaals, dat is afhankelijk van de regels en afspraken waar 
we ons op dat moment aan te houden hebben!  
Laten we maar hopen en bidden dat na bijna een jaar intensieve 
EHC-voorbereiding, de communicantjes eindelijk met ons aan tafel 
mogen gaan, zodat zij helemaal in onze parochiegemeenschap 
opgenomen kunnen worden.  
 

Mede namens kapelaan Darek, 
Elly van Rooden.   
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TER INSPIRATIE 

 

 

Daar stond hij dan. Op een lege, anders overvolle, Dam in 
Amsterdam. Onze koning op een spreekgestoelte, een geweldige 
toespraak te houden bij gelegenheid van de dodenherdenking op 4 
mei. Bizar zo’n leeg plein.  
Indrukwekkend zo’n toespraak. Hij stond daar in een donker pak, 
zonder tierlantijnen. Maar onmiskenbaar als de koning. Is het u wel 
eens opgevallen dat Willem-Alexander op Prinsjesdag als hij uit een 
sprookjesachtige koets stapt ook gewoon een zwart jacket aan heeft 
zonder linten, medailles en andere versierselen? In die eenvoud is 
hij toch De Koning.  
 

We hebben ook zo’n Paus. Simpel met zijn eigen borstkruis en zijn 
eigen schoenen en niet het pauselijke kruis en de rode schoenen die 
bij zijn uitrusting horen. Door dat simpele heeft hij méér de 
uitstraling van de Paus dan zijn voorgangers die vroeger op een 
stoel, met links en rechts een waaier en boven zich een groot 
baldakijn werden rondgedragen, soms met extravagante kleding en 
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een tiara op het hoofd of een extra hoge mijter, die de grandeur 
moesten benadrukken. 
 

 In Engeland is die grandeur er ook als de koningin daar haar 
troonrede opleest met een lange koningsmantel om haar schouders 
en de zware kroon op haar hoofd.  
Toch is die man, wat eenzaam op de Dam achter zijn 
spreekgestoelte, die al die opsmuk weglaat, echt Zijne Majesteit.  
 

Het gaat in het leven niet om uiterlijkheden, al hechten we er wel 
aan. Het gaat om wat je bent. Het ambt is niet belangrijk, maar de 
manier waarop je dat ambt ten uitvoer brengt en er inhoud aan 
geeft. En met hoe minder poespas je dat kunt, hoe groter de 
Majesteit, hoe meer respect dat afdwingt. 
  
Uiterlijkheden en rituelen en symbolen zijn best belangrijk. Je 
versiert je huis ook als je kind jarig is.  
Ook in de kerk, zeker de Katholieke kerk. Maar als je in die 
uiterlijkheden gaat gelóven, mis je de essentie. 
Het gaat om wat er achter zit. Dát is je geloof.  
De boodschap van Christus, de boodschap van Liefde, van denken 
aan de ander. Dat gaat misschien wel beter in een gewoon pak dan 
met een koningsmantel!   
  

 Elly van Rooden 
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS naar ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 
 
Van harte welkom bij de viering in de openlucht bij de Mariagrot.  
Helaas dit jaar maar voor maximaal 100 personen. 
Hoe gaan we dit regelen? Daar we vanuit verschillende parochies 
komen: De Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. 
Verder ook nog parochianen vanuit de parochie waar we te gast zijn. 
Een reserveringssysteem vooraf lijkt het meest eerlijk. 
 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats wilt u zich dan opgeven bij uw 
eigen secretariaat? Tot 1 augustus is dit mogelijk. Ik zal dan bij de 
betreffende secretariaten van elke parochie informeren om hoeveel 
personen het gaat en dan zoveel kaarten afgeven. Die kunt u 
daarna bij uw eigen secretariaat ophalen. Zonder kaart geen 
toegang. Het is niet anders. 
 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  

- 11 uur eucharistieviering bij de grot, zonder samenzang en 
op gepaste afstand 

- 12 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar 
- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de  5 

parochies De Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en 
Uithoorn om beurten zullen voorbidden. 

 
Voor alle fietsers: zo rond 10.20u arriveren we bij de brug van 
Vrouwenakker, daar kunnen alle fietsers vanuit de Nes, Kudelstaart 
en Aalsmeer zich aansluiten, zodat we als één groep naar de grot 
kunnen gaan. Maar ook hierbij met gepaste afstand. 
 
Voor de automobilisten, het adres is:  
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven. 
Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen, die stopt vlakbij de kerk. 
 
Hopelijk tot ziens op zaterdag 15 augustus bij de Mariagrot. Ziet u er 
zelf ook op toe dat u daar afstand bewaart van andere parochianen.  
Blijf thuis, ook al had u een kaart, als één van u of uw huisgenoten 
verkouden is en/of koorts heeft. 
 
Marlies van der Lelij tel. 0297 567848  



 26 

In de zomermaanden juli en augustus zal het secretariaat op de 
donderdagen niet bezet zijn. Maar, uiteraard, worden uw mailtjes 
wel gelezen en kunt u ook gewoon een berichtje bij de pastorie 
afgeven of in de brievenbus doen. Voor dringende zaken: neem 
telefonisch contact op met een van de bestuursleden (zie blz.2)

 
 

Welkom in de kerk!  
En welkom in de gezinsviering 
op zondag 12 juli om 9.30 u. 
 
Wat hebben we elkaar gemist en 
wat is het weer fijn, om samen te 
vieren en elkaar weer te 
ontmoeten! 
Neem gerust vriendjes, opa's, 
oma's, tantes, ooms, buurmannen 
en buurvrouwen mee!   

 
Graag tot dan, groetjes van het Kinderkerk Team. 

 
 

Beste Banneux reizigers, 
 

Na het annuleren van de reis in mei naar Banneux, hebben wij helaas 
moeten besluiten dat ook de reis in augustus niet door kan gaan. Juist in 
deze tijd hadden wij graag de steun en troost bij Maria gezocht om ons 
kracht te geven vol te houden.  
 
We hopen in 2021 weer naar Banneux te kunnen. Hierbij stuur ik u vast de 
data hiervoor. 
14 t/m 18 mei 2021 of 27 aug t/m 31 aug 2021  
U kunt ook contact opnemen met Ellen van de Laan 06-30918592 of Eva 
Onderwater 0297-222208 of banneux.bisdomhaarlem@outlook.com .  
Met hartelijke groet, 
Het bestuur van Caritas Banneux bisdom Haarlem – Amsterdam  

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder...... 
 

1945  
Midden in de oorlogsnacht hunkerden we naar wat licht. 
Een strijd die ons veel onheil bracht;  
deed deuren van de vrijheid dicht.  
Vervolging en gevaar in ‘t land, 
vernieling, dood, onzekerheid.  
De vijand sloeg met harde hand,  
men was als mens zijn vrede kwijt.  
Maar toch brak de bevrijding aan,  
want God laat nooit alleen.  
Hij blijft in onheil naast ons staan,  
het is vol wond’ren om je heen. 
 

2020  
Midden in de corona-nacht zoeken we samen naar wat licht. 
Als alles op bevrijding wacht, lijken vele deuren dicht.  
Als overal de stilte spreekt, berichten wie zijn heen gegaan.  
Een zekere vrijheid ons ontbreekt,  
dient toch eens de bevrijding aan,  
want God blijft altijd naast ons staan. 
 

(Dichter onbekend)   
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Wat zijn uw persoonlijke ervaringen in coronatijd? 

 

In de voorbije weken is er veel veranderd in de wereld, in Nederland 
en dichter bij huis: uw bedrijf, uw werk, de scholen, het 
verenigingsleven, uw gezin en misschien ook wel uzelf. Op vakantie 
gaan zit er even niet in en zomaar een kopje koffie drinken bij de 
buren of elders is nu niet mogelijk. Ook het parochieleven is geraakt. 
Veel, zo niet alle activiteiten van de gemeenschappen hebben we 
helaas moeten annuleren. Zelfs het gezamenlijk vieren van de 
Eucharistie is niet mogelijk. Toch maken we ook een heel bijzondere 
tijd mee. We brengen meer tijd door met ons gezin of huisgenoten, 
er ontstaan nieuwe initiatieven om elkaar te steunen en in contact 
te blijven. Ieder beleeft de corona-tijd op zijn of haar manier.  
Het delen van deze ervaringen kan inspireren, steun bieden en 
verbinden nu we minder contact hebben met elkaar.  
Wilt u uw ervaring met ons delen? Stuur ons een artikel van max 
200 woorden (de lengte van deze tekst) en eventueel een foto. Er 
zullen enkele artikelen voor het nieuwe parochieblad geselecteerd 
worden.  
Het stukje kunt u sturen naar de redactie van de Urbanus Klanken 
per email: agnes@nessersluis.net of in de brievenbus van de 
pastorie, onder vermelding van: ‘persoonlijk verhaal’.  

mailto:agnes@nessersluis.net
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Van de Bestuurstafel 

 
Parochiebladen juni-juli 2020 

 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn, 
 
Het is een vreemde tijd geweest. En die is nog lang niet achter de rug. Er 
zijn overal nog zo veel beperkingen. En dat is natuurlijk maar goed ook. Ik 
ben heel dankbaar dat die 2e covid-golf waarvoor zo is gewaarschuwd 
(nog) niet gekomen is. En daar hebben we met elkaar voor gezorgd. Thuis 
blijven (werken), afstand houden, feestjes overslaan en bij sommigen ook 
zelf je haren knippen. 
 
We hebben zoveel moeten aanpassen dat de kerk misschien niet meer 
standaard in dat rijtje wordt genoemd. Maar anderen hebben juist die 
inspiratie, hoop en dankbaarheid uit de kerk sterk gemist.  
De zangers van onze vele koren weten dat ze voorlopig nog niet terug 
kunnen keren in de liturgie en de gezelligheid van het kopje koffie na de 
dienst zit er ook nog niet in deze zomer. 
 
Om alles goed te kunnen voorbereiden en om ook echt “samen te komen” 
hebben we er voor gekozen pas na 1 juli met de vieringen te beginnen. We 
kunnen dan een maximaal aantal mensen toelaten dat met de afstand-
regels past in het kerkgebouw. 
 
We zullen moeten werken met reserveringen en vaste zitplekken in de 
kerkbanken. De communie uitreiking, collecte en vredeswens zullen 
anders verlopen. En we mogen niet zingen. Maar bedenk eens wat we wel 
weer kunnen: Samen komen in het huis van God. Bekende gezichten zien. 
Met plezier zullen we een stapje aan de kant zetten voor elkaar. Daar staat 
vast een vriendelijk woord tegen over. We kunnen een viering van de 
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liturgie bijwonen met onze eigen voorgangers, eigen lectoren en we 
bidden voor onze eigen intenties. 
 
Misschien bent u wel 1 van de vele (extra) vrijwilligers die we nodig 
hebben (voor of achter de schermen) om de vieringen veilig te laten 
verlopen. Weet dan dat alle inzet zeer gewaardeerd wordt. 
 
Kortom:  
Wat kijken wij er naar uit om in juli weer “echt” naar de kerk te gaan. 
U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Kerkbestuur, 
Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 
 

****** 
 

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

****** 
 
De extra kerk-openstellingen zoals die in de maanden mei en juni 
bestonden zullen in juli weer vervallen. In De Kwakel blijft de mogelijkheid 
deze zomer om bij Maria een kaarsje op de steken van 11 tot 12 uur alleen 
op dinsdag en woensdag.  

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
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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 19.30-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
Begrafenisonderneming 
DaytoDay Uitvaartverz. Mijdrecht 0297-893073 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
  

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 
Monumentendag 

13 september 2020 
 

 
Goed nieuws; de landelijke 

Open Monumentendag 2020 

gaat door! Natuurlijk stellen 
we dan ook onze Urbanuskerk 

open op de zondag in het 

Open Monumentenweekend 

van 11 tot 17 uur.  
Het landelijke thema is dit 

jaar ‘leermonumenten’ en we 

willen er iets leuks van maken 

voor jong en oud. We zullen 

rekening houden met de 1,5 
meter afstand die dan nog 

steeds zal gelden en daardoor 

is het helaas niet mogelijk het 

gebruikelijke torenklimmen te 
organiseren, maar neem deze 

dag zeker uw mobiele tele-

foon mee want we werken 

aan een interactieve rond-
leiding met behulp van QR-

codes. Zorg dus dat u een app 

om een QR-code te kunnen 

lezen op uw telefoon heeft. 
 

We zijn blij dat we u op 13 september weer mogen verwelkomen op een 

activiteit van de Vrienden Urbanus. De eerste van 2020 doordat we als 

gevolg van de coronamaatregelen al diverse geplande activiteiten hebben 
moeten annuleren. Wij wensen u een mooie zomer toe!  

 

Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 

Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
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