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Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel 
 
Pastorie / Amsteldijk-Z 145 
Parochiesecretariaat 1189 VL Nes a/d Amstel 
 tel.: 0297-582232 
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur. 
Email urbanusparochienes@gmail.com 
Website www.urbanusparochienes.nl 
 
Diensten zaterdag 19.00 uur 
 zondag 09.30 uur 
 
Pastoraal team 
 

Pastoor Marco Cavagnaro tel.: 0297-564638 
Kapelaan Darek Karwowski tel.: 0297-564638 
Catechiste E.v.Rooden tel.: 0252-517592 
Diaken J.Hoekstra tel.: 06-41225063  
 
Parochieteam 
 

Pastoor M. Cavagnaro voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 06-41071532 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn69@gmail.com 
 
J. Sibum penningmeester 
tel.: 0297-582524 Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 06-29584878 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Kamerlingh Onnesstraat 76 tel.: 06-30720749 
1181 WB Amstelveen Email: cockievandenhelder@ziggo.nl 
 
Bankgegevens 
Voor betalen misintenties: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72  

mailto:urbanusparochienes@gmail.com
mailto:john.fontijn69@gmail.com
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Beste medeparochianen, 
 
   
         omende maand mei zal, wellicht onbewust, toch een 
feestelijk tintje met zich meedragen. En dan niet voor één 
persoon, enkelen, nee: voor ons allemaal! Want op 25 mei is 
het precies 130 jaar geleden 
dat onze St.Urbanuskerk 
werd ingewijd en in gebruik 
werd genomen! Baarde ze 
toen al veel opzien door haar 
grootte en bijzondere 
vormgeving, imponeren doet 
ze na al die jaren nog steeds. 
Jos Cuypers, zoon van, was 
op zijn 28-jarige leeftijd 
verantwoordelijk voor het 
ontwerp. Zijn eerste kerk die 
hij zelfstandig ontwierp en waar hij dan ook helemaal op los ging 
bij het ontwerpen en aankleden. De kerk staat bol van kerkelijke 
symboliek, met nadruk op de 7 Sacramenten. De stichting 
Vrienden van de Urbanuskerk brengt dit bij openstellingen door 

het jaar heen in woord en beeld 
uitgebreid en zeer informatief 
voor het voetlicht, zo heeft 
menigeen al kunnen 
meemaken. 130 jaar 
zichtbaarheid tot in de wijde 
omgeving, als fier baken in het 
landschap, bekroond met een 
Rijksmonumentale status. Wat 
haar bijzondere aanzien voor 
geloof en plaats in de 

samenleving alleen maar benadrukt. Maar imponeren doet ze 
niet alleen: inspireren is haar kerntaak, haar missie, haar 
levensopdracht. En die vervult ze dag in dag uit nog steeds met   

jaar 

130 
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verve! Van lach tot traan, van steun, troost, inspiratie en kracht 
tot boeiend inzicht, bemoediging, geestdrift en bevlogenheid, 
we ondervinden het elke keer weer als we haar spotten in het 
landschap of als we ons bevinden onder haar vleugels. 
Bijzonder, heel bijzonder is én blijft het Zo draagt ze in grote 
mate bij aan onze vitaliteit, groepscohesie en eigenwaarde 
binnen dorp en omgeving. Het belang hiervan voor 
geloofsgemeenschap en dorp wordt overigens helaas nog niet 
door iedereen onderkend. Daarom o zo belangrijk dat het 
geheel als kloppend hart blijft voortbestaan voor dorp en 
parochie. U allen: van Harte Gefeliciteerd met haar 130-jarige 
verjaardag, als onderkomen van onze St.Urbanusparochie én 
als aanzicht van Nes aan de Amstel!!! 
 

Natuurlijk zouden we dat graag 
willen vieren met elkaar, maar 
zoals dit al ruim een jaar praktijk 
is: feest zit er nu even niet in. 
Door de bestaande maatregelen 
tegen het nog steeds aanwezige 
virus is samenkomen in groten 
getale een onmogelijkheid. 
Veiligheid voor u als parochiaan 
staat daarbij op nummer 1, 2 en 
3! Toch willen we deze 
gebeurtenis niet helemaal 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Het is namelijk gebruikelijk bij het 
feest van Kerkwijding, welke we 
vieren op zondag 23 mei zijnde 1e 

Pinksterdag, om uit eerbied 12 kaarsen bij de 12 apostelkruisjes 
te branden. Deze bevinden zich aan de wanden van de kerk 
welke bij de wijding van het kerkgebouw met chrisma zijn 
gezalfd: om aan te geven dat de wanden van de St.Urbanus zijn 
gewijd. Maakt u maar eens een ronde door de kerk om te zien 
waar deze zich bevinden, sommige zijn goed verstopt...   
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130 Jaar jong en nog een mooie toekomst ligt er voor haar klaar. 
Daar zijn we als parochieteam, in samenspraak met het 
kerkbestuur, druk mee bezig. Als baken van geloof waar haar 
geloofsgemeenschap samenkomt én als plaats van 
samenkomen voor bijzondere momenten voor de Nesser 
gemeenschap en verre omgeving. Daar liggen nog kansen 
genoeg die passen binnen het (sacrale) karakter van het 

kerkgebouw. Daar is eerder al over 
geschreven: Kerkenvisie vanuit de 
overheid (gemeente Amstelveen en 
Rijksdienst) gaat ons daarbij helpen. 
Daarnaast zijn we in contact 
getreden met een gespecialiseerd 
bureau die ons helpt bij het 
aanreiken van mogelijkheden in en 
om het Rijksmonument. Daarbij 
kunnen voorbeelden uit de praktijk 

welke zijn toegepast bij andere kerken en actieve 
gemeenschappen ons de weg wijzen en tot voorbeeld zijn. 
Daarbij gaan we uiteraard niet over 1 nacht ijs, dit vraagt een 
gedegen aanpak. Onlangs heeft een vervolgontmoeting 
plaatsgevonden, waarbij naast nader kennis met elkaar maken 
een verkenning in het vervolgproces is gemaakt. Met elkaar zijn 
we ervan overtuigd dat we hier 
verdere toekomst mogelijk 
maken, voor de 
St.Urbanuskerk, voor haar 
vitale geloofsgemeenschap, 
voor u als parochiaan, voor 
het dorp Nes en voor allen die 
haar dierbaar zijn. De 
toekomst lonkt, samen enthousiast op weg!  
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De jongeren vormen daarbij een heel belangrijk onderdeel. Zij 
zijn immers onze toekomst en die van de parochie. Belangrijk 
dus dat we hen weten te inspireren, bij de gemeenschap 
betrekken en hen ruimte geven. Voor ons allen werk aan de 
winkel! Dat de jongeren al actief zijn in onze gemeenschap, dat 
heeft u meer kunnen lezen en zien. Zo is de Kinderclub! altijd 
goed bezet. Dit is de plek 
waar de jongsten onder ons 
ook hun eerste kennismaking 
meekrijgen van ons geloof. 
Op een creatieve en leuke 
manier worden zij daar 
begeleid door team Elly. 
Daarnaast is recent de groep 
Klein Urbanus opgericht. Een 
initiatief vanuit de jongeren 
zelf, om zo kleur, klank en hun bijdrage toe te voegen aan de 
(overigens altijd zéér goed bezochte) gezinsvieringen. Hun 
eerste actie was tijdens de 2e Paasdag. Tijdens de viering 
maakten zij acte-de-presence waarbij de kennis van jong en oud 
rondom het onderwerp Pasen centraal stond. Het leverde 
prachtige, leuke en ontspannen momenten op waarbij het 
enthousiasme vanuit de kerk opvallend was! De gelukkige 
winnaar ging naar huis met een mooie, gewijde prijs. Dat 
smaakt absoluut naar meer! Verderop in deze Klanken stellen 
zij zich aan u voor en kunt u lezen over hun eerste kennismaking 
met de parochianen.  
 
Over toekomst gesproken: op 29 april is de nieuwe pont in 
gebruik genomen. Daar is flink voor gelobbyd, want het was met 
de komst van de nieuwe tunnel onder de Amstel door lang niet 
zeker dat deze nog lang zou varen. Voor onze parochianen aan 
de overkant van het water een mooie en praktische oplossing 
om zo toch makkelijk naar de kerk te kunnen blijven komen. 
Gefeliciteerd u allen met het behaalde resultaat!! 
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Het is in de maand mei ook 7X7= 49 
dagen na Pasen. Op de 50e dag 
vieren we het feest van Pentekoste, 
ofwel Pinksteren. Het is het feest 
waarbij de uitstorting van de Heilige 
Geest over de apostelen wordt 
herdacht. Maar ook de markering 
van het begin van de Christelijke 
Kerk en haar geschiedenis: De 12 
apostelen werden erop uit gestuurd 

om zich te laten zien en zo het geloof bij de mensen te brengen. 
Ook toen de verrijkende, missionaire opdracht. Ook nu nog 
steeds hard nodig. Hoe de maatregelen rondom Corona in en 
om de kerk er tegen Pinksteren ook uit zien: We wensen u en 
uw dierbaren een mooi en betekenisvolle Hemelvaart- en 
Pinksterfeest toe. 
 
We schrijven als St.Urbanus-parochiegemeenschap al sinds 
het jaar 1631 geschiedenis. Door de jaren heen hebben we als 
Katholieke Kerk vele mooie, maar ook moeilijke momenten en 
tijden meegemaakt. Ook binnen onze St.Urbanusparochie. Met 
ons geloof als steun en baken wisten we ons daarbij steeds 
weer op te richten en toekomst mogelijk te maken. We staan op 
het punt om een nieuw hoofdstuk aan onze geschiedenis toe te 
voegen en daarmee opnieuw een levendige en verbindende 
toekomst mogelijk te maken: voor onze vitale parochie, voor u 
als parochiaan, voor onze St.Urbanuskerk én daarmee 
verbonden het dorp Nes en allen die haar een warm hart 
toedragen. Een maakbare toekomst die inspireert en lonkt en 
waar wij samen enthousiast aan werken!  
 
Graag tot de Urbanesklanken van juni,  
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.   
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Misintenties, weekend 1 en 2 mei 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Janny de Dood - jaarmis 
Kees Fontijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
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-sr 
Voor vrede in de wereld 
 
Misintenties, weekend 8 en 9 mei 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Cees Stolwijk 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Trea Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rie de Dood-de Jong 
Sjaak van Tol 
Theo Zeinstra - jaarmis 
 
Misintenties, weekend 15 en 16 mei 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Trea Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
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Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Nico de Jong 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-sr 
Theo van den Bosch-jr 
 
Misintenties, weekend 22 en 23 mei, Pinksteren 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Kors van Rijn 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Pronk-Koeleman 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
Misintenties, weekend 29 en 30 mei 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Rinus Lagerberg 
Theo van den Bosch-jr 
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Stilzitten kan niet meer! 
Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Met deze woorden 
begint Pasen, het grote mysterie aan ons gegeven om in geloof aan te 
nemen. Pasen is het feest van het geloof. Pasen is het ultieme cadeau, aan 
ieder van ons uit liefde gegeven, de uitgestoken hand. Wij hoeven het 
alleen maar aan te nemen, te omarmen, te laten groeien in ons hart: de 
vonk tot een groot vuur. Met Pasen begint ons geloof, vanuit de diepe 
duisternis komt het licht, uit twijfel en verslagenheid ontstaat geloof. Wij 
kunnen niet zien naar de plaats waar hij gelegen heeft, maar wie het licht 
aanneemt, de band aangaat, zal zien met de ogen van de getuigen en met 
heel zijn hart en tot geloof komen. 
Ontvang de heilige Geest. Pinksteren, het feest waarnaar wij op weg zijn, 
is het feest van het doen. Het geloof dat met Pasen gezaaid is, zal tot bloei 
komen, mag vruchten gaan dragen, loopt over in ons hart. Waar ons hart 
vol van is, loopt de mond van over. We willen erover praten, het laten 
zien, het uiten met onze handen, in onze woorden, in ons doen: Stilzitten 
kan niet meer. Er is slechts één Geest, maar er zijn verschillende gaven. De 
een heeft het hart voor de arme, de andere de handen voor de zieke, de 
derde spreekt woorden van troost. De Geest zal ons leiden naar het pad 
dat voor ons bestemd is. Pinksteren maakt ons wakker, zet ons in 
beweging, maakt doeners van ons. 
Zo maakt Gij uw schepping weer nieuw. Die schepping, dat zijn wij, 
kinderen van onze tijd, individuen in een wereld in crisis. Een wereld 
waarin eenzaamheid, armoede, gebrek aan gezien worden en de 
uitputting van onze aarde groeien en groter worden. Een wereld die snakt 
naar aandacht en eerlijkheid. Naar rechtvaardigheid, samen zijn en 
zuinigheid. In die wereld leven wij, reizen wij door de tijd, lopend op de 
weg van Pasen naar Pinksteren. Het geloof groeit in ons, onze handen 
beginnen langzaamaan te jeuken. Nog even en stil zitten kan niet meer. 
Thans, nu de deuren van onze verblijfplaatsen gesloten zijn uit vrees voor 
het virus, kunnen we nog een keer kijken, keren ons nog eenmaal naar 
onszelf. Wie roept daar? Wat groeit daar? Wie wil Hij dat ik ben? Welke 
weg moet ik gaan? Zo meteen zullen we weer doeners zijn, die op weg 
mogen naar elkaar, werken aan een wereld die mooier, eerlijker en liever 
is. Waar niemand aan de kant staat en iedereen mee kan doen, mee wil 
doen. Ja, met het paradijs als visioen, de belofte van Gods koninkrijk als 
richtsnoer, mogen we, nee, moeten we onze talenten inzetten. Onszelf   
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weer een beetje vergeten, weggeven aan de ander, voor de ander. Want 
dat is waarvoor God talenten in ons geschapen heeft die de Geest straks 
zal wakker kussen. 
Als gij vergeeft, dan is vergeven en als gij niet vergeeft, is niet vergeven. 
Wij moeten het doen. Niet wachten, niet overlaten aan de ander, nee, jij 
en ik, doeners moeten we zijn. Want wat wij niet doen, zal niet gedaan 
worden. De Heer legt het in onze handen en de Geest vuurt ons aan: 
Stilzitten mag niet meer! De wereld wacht op ons, op onze handen, onze 
woorden, onze vrede, ons geloof. 
Een geloof dat nog even groeien mag tot het met Pinksteren zo groot is 
geworden, dat wij overvloeien. Dat we niet anders meer kunnen dan 
doen, op weg gaan, de ander opzoeken, daden vanuit ons hart, woorden 
vanuit onze ziel. Het moment dat we ervaren: stilzitten kan niet meer! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 

***************** 
 
 
Ontmoeten is de stap durven zetten, 
Je ware gezicht durven tonen, 
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven 
En je vertrouwen aan iemand schenken, 
Weten dat je geborgen bent.  

 
Ontmoeten is niet veel vragen stellen,  
aandringen of uitpluizen, 
beslag leggen of veroordelen. 
Ontmoeten is nooit ‘moeten’ 
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden. 

 
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven. 
Je moet voortaan je kleinheid,  
je onmacht, niet meer verbergen, 
Je moet ze niet langer alleen dragen, 
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.  



 12 

Activiteitenoverzicht mei 2021 
 
 

mei: tijd: begeleider: soort viering: Voorganger: 

za. 1 mei  19:00 u John Woord- en 
Gebedsviering 

Maurice Fontijn 

zo. 2 mei   09:30 u Cockie Eucharistieviering  

za. 8 mei  19:00 v John/Joop Woord- en 
Gebedsviering 

Elly van Rooden 

zo. 9 mei   09:30 u Hans Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden 

do.13 mei   Hemelvaartsdag:  
Regionale viering in Uithoorn 

za.15 mei  19:00 u Joop Woord- en 
Gebedsviering 

Marino den 
Haan 

zo.16 mei  09:30 u Cockie Eucharistieviering  

do.20 mei 15:30 u  Kinderclub! Thema: Pinksteren, de 
Heilige Geest 

za.22 mei  19:00 u John Woord- en 
Gebedsviering 

Paul Goossens 

zo.23 mei  09:30 u Hans Eucharistieviering 
1e Pinksterdag 

 

wo 26 mei 09:00 u  kerkwerk  

za.29 mei  19:00 u John/Joop Woord- en 
Gebedsviering 

Elly van Rooden 

zo.30 mei  09:30 u Cockie Woord- en 
Communieviering 

Elly van Rooden 
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Zang:  Organist: Lector/Lectrice: Misdienaar: Koster: 

 
 

Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Mathijs Huub 

 
 

Peter Overdijk Maurice Fontijn  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Cock, Maicah, 
Cilia V. 

Huub 

 
 

    

 
 

Peter Overdijk Jos den Haan  John 

St.Cecilia Peter Overdijk Paul Goossens Cock, Ab Huub 

 
 

    

 
 

Peter Overdijk   John 

St.Cecilia 
 

Peter Overdijk Cilia Krak Cock, John, Jill Huub 

     

 
 

Ria Kempers   Maurice/Joop 

St.Cecilia Ria Kempers Margaret 
Timmermans 

Ab, Cock Huub 
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Cluster 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 1 en 2 mei 
In het Pinsterweekend staat de collecte in het teken van de 
week van de Nederlandse Missionaris.  
 
Opbrengst collectes   
weekend 27 + 28 maart 495,50 
Vastenactie 265,20 
Paaswake + 1e Paasdag       424,80 
2e Paasdag gezinsviering 175,95 
weekend 10 + 11 april 250,30 
weekend 17 + 18 april 276,45 

 
Aktie Kerkbalans 
Geloven is gratis, geloven geeft hoop, geloven geeft houvast in 
deze  door corona geteisterde samenleving.  Het in stand 
houden van onze parochiegemeenschap en onze “St. Urbanus-
kerk” brengen veel kosten met zich mee maar….. met uw   
financiële hulp zijn wij in staat om deze uitdaging ook in 2021 
aan te gaan. Daarom treft u ook dit jaar de bekende envelop 
weer aan in de mei editie van ”Onze Urbanesklanken”.   
 
Wij doen dus ook in 2021 wederom een beroep op uw 
vrijgevigheid onder het motto: 

De Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
’’ Daar geef je voor ’’ 

 
Lees daarom de bijgaande brief en neem uw 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van onze parochie 
en onze monumentale Sint Urbanuskerk.  
U kunt uw bijdrage overmaken met de acceptgiro, via internet of 
door deze in contanten af te geven op de pastorie. 
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage, namens het parochieteam, 

Joop Sibum, penningmeester 
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Op Goede Vrijdag gaf hij de geest 
In alle rust is mijn lieve man en onze stiefvader overleden 

 

† Quirinus Ignatius Antonius Lagerberg 
Rinus 

  29 juli 1943     2 april 2021 
 

Moge Rinus na een langdurig ziekbed rust vinden in de eeuwige liefde van 
God zijn Schepper waarin hij zo’n rotsvast vertrouwen had 

 
Hij werd met liefde en aandacht verzorgd 

 
We hebben afscheid moeten nemen van een markant en geliefd persoon, 
welbekend bij velen in en rondom het dorp tot ver in de regio. Was het niet 
doordat  een van de taxi’s met het bekende Lagerberg logo  voorbij reed dan 
wel vanwege de duiven die je  regelmatig in scheervlucht over het dorp zag 
vliegen, een hobby waar Rinus zeer succesvol mee was.   
Rinus was zichtbaar veelvuldig aanwezig in zijn positie als vice-voorzitter 
van het toenmalige kerkbestuur van onze St.Urbanusparochie. Rinus was een 
steunpilaar waar de parochie van op aan kon.  
In eerste instantie als je hem in verdrietige momenten belde bij het overlijden 
van een dierbare, maar ook als er geklust moest worden. Zijn schuur kon 
daarbij altijd worden gebruikt . Ook tijdens de vergaderingen, waar altijd 
ruimte was voor een ontspannende grap, wist hij lastige dossiers behendig en 
met voldoening van aanwezigen te voltooien. Hij wist daarbij iedereen in 
zijn/haar waarde te laten. Zijn diepe geloof en overtuiging was daarbij zijn 
baken. De vrijwilligers in en om de parochie zijn steun en toeverlaat. 
 
Op vrijdag 9 april hebben wij tijdens de besloten uitvaartdienst in onze Sint 
Urbanuskerk afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof ” Vreedenhof ”.  
 
Wij wensen Cilia zijn vrouw, haar kinderen hun partners, de verdere familie 
en allen die hem nu zo moeten missen veel sterkte toe bij het verwerken van 
het verlies van deze bijzondere man. 
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Coronaprocedure tijdens uw kerkbezoek 
 
Wij vragen u om de ingestelde regels stipt na te leven door:  
 
Bij binnenkomst in de kerk een mondkapje te dragen, uw handen te 
ontsmetten, de instructies van de corona- begeleiders strikt op te volgen.  
Door plaats te nemen in de daartoe gekenmerkte banken.  Op de zitplaatsen 
van deze banken is een merkteken aangebracht. Wilt u bij het plaatsnemen 
in de banken eraan denken om vanaf het middenpad het eerste deel vrij te 
laten en pas ná de markering te gaan zitten?  
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. 
Het is ook niet toegestaan om met de gezangen mee te zingen. 
 
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 plaatsvinden. De 
coronabegeleider zal de volgorde per bank aangeven. U wordt verzocht 
hierbij uw mondkapje te dragen.  Het is niet toegestaan, om de tegen de 
uitgaande stroom in, de kerk weer in te lopen.  
 
Koffiedrinken op de pastorie 
Gedurende de gehele lockdown-periode 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. 
 
Versoepeling van de maatregelen 
Indien in onze parochie de maatregelen worden gewijzigd kunt u dit 
terugvinden op de website.  
 
Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u graag thuis de communie wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het 
secretariaat. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt wanneer het 
mogelijk is. 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond,      uw parochieteam   
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†  Alles is nu anders zonder jou 
 

Theodorus Johannus Maria van den Bosch 
- Theo - 

17 april 1969      12 april 2021 
 
Op 12 april jl. ontvingen we het zeer droevige nieuws dat 
medeparochiaan Theo van den Bosch is overleden. Bij velen vooral 
bekend als een hardwerkende, liefhebbende echtgenoot en vader die 
altijd in en om de boerderij aanwezig was. De boerderij had hij 
overgenomen van zijn ouders, bij zijn vee lag zijn hart en passie. Theo 
was een echte familieman en daar deed hij dan ook alles voor. Niets 
was hem daarin te veel. Een man van weinig woorden, maar vooral 
van daden. Gewoon een aardige, beste kerel, zo hebben we hem 
gekend.  
 
Op maandag 19 april is op een indrukwekkende manier afscheid van 
Theo genomen in de St.Urbanuskerk en hebben we hem begeleid naar 
zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof “Vreedenhof”. Dat 
Theo, nu samen met al degenen uit zijn familie die hem zijn 
voorgegaan, de eeuwige rust mag vinden in de liefde van zijn 
Schepper. 
 
Wij wensen Leonie, de kinderen, moeder Nel van de Bosch en 
verdere familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. 
 

 
Celebrate op zaterdag 15 mei van 9.30 – 15 uur in Uithoorn  
Misschien heeft U het al in de Emmaüs Informatie gelezen maar:   
Celebrate (een Katholiek Vakantieconferentie), komt in een verkorte vorm 
in Uithoorn. Wilt u dat eens meemaken: opgave via: 
celebratefestival.nl/aanmelden. Ook hierbij geldt: maximaal voor 30 
personen, Info: Marlies van der Lelij, tel. 567848 of onze Emmauswebsite, 
www.emmaus-uithoorn.nl 
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Beste parochianen 
  
Het is Pasen. We denken aan onze dochter. Vorige week hebben we van 
haar afscheid genomen. We zijn bedolven onder bloemen, kaarten, 
gedichten, hartelijke woorden. Er waren kaarsjes, gebeden, goede 
wensen. Wat heeft ons dat gesterkt. We willen u bedanken. Ieder 
persoonlijk is nu niet te doen. Maar we hopen toch over enige tijd weer zo 
te zijn dat we de telefoon kunnen pakken, een mailtje kunnen sturen, dat 
we bij een bezoekje elkaar kunnen ontmoeten, in de kerk elkaar kunnen 
tegenkomen of zo maar op straat.  
We leven in coronatijd. Een volle kerk bij een uitvaart betekent veertig 
mensen. Maar veel mensen hebben aan ons gedacht. Ook uit de parochies 
waar ik, Rob, regelmatig mag voorgaan kwamen de reacties. In de 
vieringen heeft u voor onze dochter gebeden, Zo stonden velen om ons 
heen. Zo voelde het ook. Voor al die hartelijkheid en steun willen we u 
hartelijk bedanken. 

Lieve mensen, het is 
Pasen… we proberen de 
draad van het leven weer 
op te pakken. We willen 
niet kopje ondergaan in 
verdriet. We kijken omhoog 
en vooruit. We hopen u 
weer gauw te zien. En we 
houden Matilde levend in 
ons midden. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Hubertha en Rob Mascini – 
van Vliet 
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Van Harte 
  
 
 
Bekend bij alle kerkgangers is slager Piet Woorts. 
Namens onze kerkgemeenschap ben ik bij de heer en mevrouw 
Woorts op visite geweest, omdat de heer Woorts heeft gebeld dat 
hij ziek is.  
Zij hebben het bezoek zeer op prijs gesteld.  
 
De heer Woorts mist echt zijn ritje op zondagmorgen van Abcoude 
naar Nes aan de Amstel. Hij is erg van de diensten in onze  
Urbanuskerk gaan houden en voor Coronatijd ook van het 
kopje koffie in de pastorie na de viering.  
 
Voorlopig komt hij niet naar Nes aan de Amstel. Ik weet zeker dat 
het schrijven van een opgewekt kaartje hem en zijn vrouw veel goed 
zullen doen. 
Het adres is: Molenweg 10, 1391 CG Abcoude. 
  
  
Dank u wel, Cockie Groen-van den Helder, 
namens het parochieteam 
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TER INSPIRATIE  
Als Pasen en Pinksteren op één 
dag vallen, kan dat?        Het lijkt 
een waarheid als een koe: eerst 
komt Pasen en vijftig dagen later 
is het Pinksteren. Eerst vieren 
we dat Jezus is opgestaan, zeven 
weken later vieren we de komst 
van de Heilige Geest. Pasen en 

Pinksteren kunnen dus nooit op één dag vallen. Toch staat er een tekst in 
de Bijbel waarin beide feesten op één dag samenvallen. 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij 
elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de 
Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na 
deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren 
blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals 
de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies 
hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands 
zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze 
niet vergeven.’ (Johannes 20:19-23, Nieuwe Bijbelvertaling)”    
Jezus blaast over zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest’. Dat is 
méér dan een belofte. Hier gebeurt iets. Mét dat Jezus deze woorden 
uitspreekt, ontvangen zijn leerlingen de Heilige Geest. Je kunt deze zin 
vertalen met: ‘hierbij ontvangen jullie de Heilige Geest’. In het Johannes-
evangelie vallen Pasen en Pinksteren in feite op één dag. Het is Jezus zelf 
die zijn leerlingen de Geest inblaast. Toch is het goed dat de kerk de 
feesten los van elkaar viert. Eerst vieren wij uitgebreid Pasen (Jezus is 
verrezen) en 50 dagen later Pinksteren (De kerk wordt geboren door de H. 
Geest).    
 
 Mede namens ons parochie 
team, wens ik u een Zalig 
Pinksteren toe,  
 
Elly van Rooden. 
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Gezinsviering 2e paasdag  
 
We hebben een paas quiz gedaan tijdens de mis. Bij elke vraag kon je 
kiezen tussen twee antwoorden door je linker- of rechterhand op te 
steken. Als iedereen zijn hand op had gestoken, vertelden wij het 
antwoord. Als je het goed had bleef je staan. Als het niet goed was, moest 
je zitten.  
Na de vragen waren er nog een paar mensen over. Zij moesten zeggen hoe 
zwaar de paarkaars was. Wie er het dichts bij zat zou winnen….  
 
De winnaar was Maurice, hij won een kleine paaskaars. 
 
Groetjes van Klein Urbanus 
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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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Hoi,  ik ben Maicah  
Mijn hobby’s zijn breakdance 
en klimmen. 
Ik zit in groep 6 op de Cirkel 
Amstelveen. 
Mijn lievelingsdier is een wolf  
En mij lievelingskleur is groen  
Mijn huisdier  is een vogel 
(pyrrhura). 

Hoi,  
Ik ben Annaliza. Ik ben 10 jaar 
oud en mijn hobby’s zijn; 
tekenen, pianospelen en 
zwemmen. Ik zit op school in: 
De Triangel. Mijn 
lievelingskleuren zijn: paars, 
geel en turquoise.  
Je ziet naast de tekst een 
tekening die ik heb gemaakt.  
O, ja ik zit trouwens in groep 7. 

Mathijs van Schaik 
Hallo ik ben Mathijs  
Lievelingsdier: hond 
Jaar: 10 
School: De Dolfijn 
Huisdieren: 2 honden 
 

Hallo, Ik ben Jill en ik ben 10 
jaar. Ik zit op paardrijden, 
turnen en scouting. Ik zit op 
school bij de Zwaluw en ben 
misdienaar in de kerk! 
 

Hoi, Ik ben Karolina en ik 

ben 8 jaar oud en ik zit op 

de school de Triangel 5b. 

Ik zit op vioolles en mijn 

lievelingskleur is turquoise. 

Mijn lievelingsdier is een 

rode panda. 

Hoi, Ik ben Louise. Ik 
ben 8 jaar en ik zit op 
schaatsen en ik zit op 
scouting.  
 

Klein Urbanus stelt zich voor: 
Hallo,  
wij zijn Klein Urbanus! Wij willen graag meedenken met de kerk. Als 
kinderen kunnen wij soms beter inschatten wat  
kinderen leuk vinden       
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