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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, 
 
  
          unt u het zich voorstellen dat je zelf op een dag wakker 
wordt en terwijl het zonnetje al opkomt en je de vogels hoort 
fluiten, er niets aan de hand lijkt en je een mooie dag tegemoet 
gaat... Je dan ineens beseft dat je vanuit het niets in een oorlog 
bent beland? Oorlog? Dat is toch de situatie waarbij mensen 
geen vrijheid meer hebben en je kans loopt te worden opgepakt, 
mishandeld, of te worden beschoten met het risico om gewond 
te raken of erger, waarbij je op termijn op zoek moet naar water 
en voedsel omdat er niets meer te krijgen is...? Het klinkt als 
zeer onwaarschijnlijk, een mislukte grap. Dat overkomt een 
ander misschien, maar mij niet! ...Toch?  
Op 10 mei 1940 vond te 
Roermond het eerste 
vuurgevecht van de Tweede 
Wereldoorlog op Nederlandse 
bodem plaats tussen het Duitse 
en het Nederlandse leger. Het 
verloop is u zeker bekend, 
inclusief al het geleden verdriet 
en doorstane leed in die tijd. 
Hoe groot de ellende ook was, 
ook mooie en goede 
eigenschappen van en tussen 
mensen werden zichtbaar: een grote saamhorigheid, weerstand 
tegen het onmenselijke, verzet tegen het niet langer in vrijheid 
kunnen leven, bereidheid tot het brengen van offers. In die tijd 
werden gewone mensen helden. Zij die opstonden tegen hun 
bezetter, vastberaden omdat zij vonden dat er iets moest 
gebeuren tegen de onderdrukking. Moesten laten zien dat 
oorlog en alles wat dit met zich meebrengt nooit, maar dan ook 
nooit een oplossing biedt of goed te praten is. Met alle risico’s 
en gevolgen van dien. Zo’n held was Hein Kooijman. Geboren 
te Waverveen, tot priester gewijd waarbij hij in zijn eerste Heilige  
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 Mis in onze St.Urbanus voorging. Vastberaden en 
onverschrokken deed hij wat hij kon. Verderop in deze 
Urbanesklanken kunt u lezen over zijn bijzondere verhaal, 
opgesteld door Jan Compier. In de vieringen van 30 april en 01 
mei gaan we dit nogmaals herdenken, waarbij Jan de 
geschiedenis van Hein zal doen herleven. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent om daarbij aanwezig te zijn.  
 
Doordat het vlakbij om de hoek gebeurde, maakt het de ellende 
van de oorlog tastbaar. Dat was toen... en nu wederom. Op 24 
februari van dit jaar gebeurde het ondenkbare en viel Rusland 
de Oekraïne binnen. Met hetzelfde verdriet en leed tot gevolg. 
Het bracht ons ertoe hulp te willen bieden en klaar te willen 
staan voor deze mensen die hun land ontvlucht zijn. Op dit 

moment wonen er 2 gezinnen uit 
de Oekraïne met hun kinderen op 
de pastorie. In zeer korte tijd wist 
het HAP-team dit te organiseren. 
(In de vorige Klanken is dit 
geweldige team al 
geïntroduceerd, inclusief een 
eigen bijdrage). Een 
veelomvattende taak die ze met 
verve en tot grote tevredenheid 

heeft uitgevoerd. Ook de hulp vanuit de gemeenschap was 
hartverwarmend: van het schoonmaken, inrichten, aanpassen 
en voorbereiden van de verschillende verblijfsruimtes en 
slaapkamers tot het verzamelen van diverse goederen vanuit 
meerdere bedrijven en spullen vanuit de omgeving. Wat een 
klasse, naastenliefde en vastberadenheid laat onze 
gemeenschap hier weer zien, fantastisch!!! Het vraagt ook van 
de gemeenschap zelf het nodige aan aanpassingsvermogen. 
Zo zijn niet alle ruimtes nog langer beschikbaar voor het 
dagelijkse gebruik door de parochie omdat deze zijn bestemd 
voor onze gasten. Immers: privé en rust zijn zeer belangrijk voor 
hen gezien de traumatische ervaringen die ze hebben moeten   
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doorstaan en nog steeds ervaren. Denk alleen al aan het gemis 
van eigen familieleden die daar in oorlogsgebied zijn 
achtergebleven, vrijwillig of niet. Zo is het secretariaat verplaatst 
naar een andere ruimte, is de keuken nu een multiculturele plek 
van samen zijn en werken geworden. Evenals de serrekamer 
tijdens de zondagochtend bij het koffiedrinken na de viering, 
wanneer de grote schuifdeuren voor even opengaan. Het zorgt 
voor leuke en spontane ontmoetingen in de wandelgang, 
waarbij de taal soms voor wat onduidelijkheid zorgt, maar een 
handdruk of groet altijd resulteert in een glimlach van beide 
kanten. Samenleven is, zoals verwoord vanuit het HAP-team, 
inderdaad een werkwoord. Waar invulling aan wordt gegeven! 
Mooi!! Verderop in deze Klanken vindt u opnieuw een bijdrage 
van het HAP-team. 
 
 
Ook in de diverse Paasvieringen werd aandacht besteed aan de 
oorlog en daarmee samenhangende verschrikkingen in 
Oekraïne. Parallellen zijn 
hierbij zeker zichtbaar: Het 
maakte het Paasverhaal 
van lijden en sterven en de 
wederopstanding van onze 
Lieve Heer nog 
indringender, het besef van 
Zijn vervolging, onderdrukking en marteling, onschuld en diep 
geloof nog groter. Zeer bijzonder om het zo bijna tastbaar te 
ervaren. Ook bijzonder was de Goede Week omdat het de 
eerste keer was dat we als geloofsgemeenschap na 2 jaar van 
beperkingen door Corona weer vrij samen konden komen. Daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt gezien de grote aantallen 
aanwezigen. Fijn om weer zo samen te zijn! Extra bijzonder was 
de viering op 2e Paasdag, waarbij ook een moeder met haar 
kind uit de Oekraïne aanwezig was. Hartverwarmend om te zien 
hoe de aanwezigen hierop reageerden. Wat ook ontroerde was  
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de aanwezigheid van een lammetje, welke 
van zich liet horen! En vooral de 
aantrekkingskracht welke dit prachtige 
jonge dier had op de aanwezige 
jongeren... Hoe symbolisch! Het zorgde 
toen en zo blijkt nu nog steeds voor 
verbinding en vertedering. 
 

Zoals paus Franciscus schreef: “Oorlog is altijd – altijd! – een 
nederlaag voor de mensheid. Altijd. We mogen er niet aan 
wennen! In plaats daarvan moeten we de verontwaardiging van 
vandaag omzetten in het engagement van morgen. Want, als 
we hier uitkomen zoals voorheen, zijn we allemaal schuldig op 
een of andere manier. Laat de mensheid, geconfronteerd met 
het gevaar van zelfvernietiging, begrijpen dat de tijd is 
aangebroken om oorlog af te schaffen, om oorlog uit de 
geschiedenis van de mensheid uit te wissen voordat oorlog de 
mensheid uit de geschiedenis uitwist. Daarom herhaal ik mijn 
oproep: genoeg, hou ermee op, leg de wapens neer, laten we 
serieus werken aan vrede!”  
 
Deze maand komen ook de jongsten van onze 
St.Urbanusparochie weer bijeen tijdens de Kinderclub! Thema 
dit keer is ‘De verloren zoon’. Middels verhaal, knutselen en 
gezellig samenzijn wordt hen weer de mooie boodschap van 
ons geloof bijgebracht door team Elly. We hopen dat er weer 
veel kinderen aanwezig kunnen zijn! 
 
Oorlog met al zijn 
verschrikkingen. En de altijd 
resulterende uitkomst van de 
(gelukkig!) onvermijdelijke 
vrede. Het is als een rode 
draad door de tijd. (En toch 
leren we er maar niet van...).  
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Saamhorigheid, naastenliefde, bereid zijn offers naar de 
medemens te brengen, het zijn de mooie menselijke 
eigenschappen die dan ook zichtbaar worden. Het zijn die 
werken van barmhartigheid welke uiteindelijk die vrede 
bewerkstelligen. Laten we hopen en bidden dat dit snel 
waarheid wordt, voor alle betrokkenen.   
 
Graag tot de Urbanesklanken van juni,  
 
Met hartelijke groet,  
 
Uw parochieteam.  
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Liefde 
 
Love is the bridge between you and everything. Dit citaat van de mysticus 
Rumi (1207 - 1273) verwoord wat Pasen is voor mij. Met Pasen vieren we de 
onoverwinnelijkheid van de liefde. God heeft zijn liefde voor al het 
leven getoond in het opnieuw tot leven roepen van Jezus, zijn Zoon. 
Pasen is zo ook de brug tussen het hemelse, het goddelijke en het 
aardse, het menselijke. Liefde vormt de brug tussen beide.  
Deze liefde is ook de brug tussen mensen. In het Johannesevangelie 
(15,12-13) lezen we de woorden van Jezus: “Dit is mijn opdracht: dat 

jullie elkaar liefhebben.” Dat is helemaal niet makkelijk en 
vanzelfsprekend, want liefde geeft, zonder er iets voor terug te vragen. 
De liefde is zonder oordeel en zonder ego. Dingen die wij mensen vaak 
heel moeilijk vinden. De nacht hangt nog om ons heen en onze deuren 
zijn dicht. 
 
Toch groeit deze liefde in ons, al moet zij soms opnieuw beginnen. Het 
is het licht dat ons aanstoot in de morgen. De solidariteit waarmee vele 
mensen over heel de aarde samenkomen om, om niet, de Oekraïners te 
ondersteunen is daarvan de belichaming. Het tekent niet alleen een 
groeiend moreel besef, maar ook de gedeelde liefde onder ons mensen 
om klaar te staan voor hen die onrecht wordt aangedaan. Laat ons 
diezelfde liefde voelen voor al die Russen die ook slachtoffer zijn van 
dit onrecht: de moeder wiens zoon niet meer thuiskomt, de kinderen die 
hun vader verliezen, de arme die door alle sancties geen brood meer kan 
kopen. Laat liefde ook naar hen toe een brug zijn, een brug die 
verandering op gang brengt om het onrecht uit te bannen.  
Love is the bridge between you and everything. Ja, een brug tussen jou en al 
het leven, heel de schepping. Moge de liefde voor al het leven ons er 
telkens weer aan herinneren hoe waardevol en kostbaar het is: de dieren, 
de planten, heel de aarde. Pasen is dat wij ook groeien in die liefde tot 
de schepping en daar met liefde en eerbied mee leren omgaan. Heel de 

aarde jubelt en juicht voor de Heer , omdat zijn liefde ons samenvoegt. 
Pasen is vieren dat liefde onoverwinnelijk is en tegelijk altijd groter wordt. O, 

Heer, laat een engel komen, opdat van ons moede hart, de steen worde 

weggenomen. Dan kan liefde groeien in ons en door ons. Dan kan het licht 
doorbreken. Dan zal elk mens waardig kunnen leven en vrede dragen. Moge 
het zo Pasen worden in onze wereld en in ons. Vrede zij u! En Zalig Pasen. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
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Misintenties, weekend 30 april-1 mei  
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Cees Andriessen 
Dorus Schrama 
Janny de Dood - jaarmis 
Marcel van Amsterdam 
Nico de Jong 
Overleden ouders Johan en Lien Bouwman-Leurs en zoon Jos 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Herman en Rie Baas-Oudshoorn 
Piet van Rijn 
Ria van Braak-van Rijn 
Theo Zeinstra 
 
 
Misintenties, weekend 7 en 8 mei 
Cees Stolwijk 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Wim Jacobs 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Jaap Kooijman 
Johan Bouwman - jaarmis 
Jos Bouwman 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Jo en Rie Timmermans-van der Zwaan 
Rie de Dood-de Jong 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra - jaarmis 
 
 
 
Misintenties, weekend 14 en 15 mei 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders  
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Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Erkelens-Lambalk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Sjaak van Tol 
 
 
Misintenties, weekend 21 en 22 mei 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Conny Wesselingh 
Dave de Laat 
Dorus Schrama 
Edwin Houtkamp 
Nico de Jong 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Peet en Greet van Tol-Bouwman en overl.zoon Matthieu 
Theo van den Bosch en overleden zoon Theo 
Theo Zeinstra 
Wies Hogeveen-Janmaat 
 
 
Misintenties, weekend 28 en 29 mei 
Kees Fontijn 
Antoon Dorrestijn en overleden ouders 
Dorus Schrama 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine en overl.familie 
Martin Groen 
Nico de Jong 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden ouders Verheggen-Raadschelders 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Piet en Riet den Haan en overleden dochter Rita 
Liefde voor elkaar 
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Vieringen in het cluster 
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Activiteitenoverzicht mei 2022 
 
 

datum: tijd: soort bijeenkomst: voorganger: 

za 30 apr 19:00u Woord- en Gebedsviering Elly van Rooden 

zo.1 mei 09:30u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

  Jan Compier vertelt dit weekend, 30/4&1/5, over verzetsheld 
en pastoor Hein Kooijman 

za.7 mei 19:00u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 

zo.8 mei 09:30u Eucharistieviering 
 

 

do.12 mei 15:30u Kinderclub! Thema: de verloren zoon  

za.14 mei 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.15 mei 09:30u Woord- en Communieviering Elly van Rooden 

zo.10 mei 13:30u Spaanstalige viering  

za.21 mei 19:00u Woord- en Gebedsviering Marino den Haan 

zo.22 mei 09:30u Woord- en Communieviering Jeroen Hoekstra 

do.26 mei  Hemelvaartsdag, viering in de Burght  

za.28 mei 19:00u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 

zo.29 mei 09:30u Eucharistieviering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 

 Peter Overdijk   John 

St.Cecilia Peter Overdijk John Fontijn Cock, Matthijs Huub 

  
 

   

 Peter Overdijk Jos den Haan John, Jill John/Maurice 

samenzang Peter Overdijk Margaret 
Timmermans 

Maicah, Cilia V. Huub 

     

 Ria Kempers  Jeroen Joop/John 

St.Cecilia Ria Kempers Cilia Krak Cock Huub 

   Ab Ab 

 Ria Kempers Jos den Haan  Ab 

St.Cecilia Ria Kempers Paul Goossens Cock, Ab/Jeroen Huub 

     

 Ria Kempers  Jeroen Ab, Maurice? 

St.Cecilia Ria Kempers Marino den Haan Ab, Cock Huub 
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Collectes   
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk zal   
plaatsvinden in het weekend van 30 april en 1 mei 
 

Opbrengst collectes 
weekend  26 + 27 maart 284,50 
weekend    2 +   3 april 384,80 
weekend    9 + 10 april 291,85 
Paaswake + 1e Paasdag 477,76 
2e Paasdag gezinsviering 225,45 
Vastenactie zakjes + collecte 318,40 

 
Kerkbalans 2022    
Ook in 2022  treft u in de Urbanesklanken van mei weer de 
bekende envelop van de actie Kerkbalans aan. Geloven is gratis, 
geloven geeft hoop, geloven geeft houvast in deze, na corona, 
door oorlog geteisterde samenleving Het parochieteam vraagt 
u, om ook dit jaar, weer net zo vrijgevig bij te dragen als in de 
voorgaande jaren.  
 

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel: 
is ons heel wat waard  

 

Als we het hebben over de kerk die ons veel waard is, dan 
bedoelen we meer dan alleen dat fraaie Rijksmonument.  
Dan bedoelen we vooral hetgeen er wordt gevierd in de sfeer 
van onze hechte parochiegemeenschap.  Een kerk is een 
gebouw van een lach en een traan. Daar vieren wij blijdschap 
en droefheid, eigenlijk alle facetten van het leven.  God heeft 
zorg voor ons, kent ons en ziet ons. Dat vieren wij in ons 
kerkgebouw. 
U beseft hoe belangrijk het is om als geloofsgemeenschap een 
herkenbaar middelpunt te hebben.  Een plek in ons dorp aan de 
Amstel waar je inspiratie vindt, een plek waar je welkom bent 
om je geloof te beleiden. Een plek waar je je veilig kunt voelen 
en schuilen voor de oorlogsdreiging- en geweld welke na 77 
jaar, niet ver over onze grenzen, is losgebarsten.  
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De Kerk, het gebouw, de geloofsgemeenschap,  het gaat over 
ons, over u en mij.  Over de talenten en inzet van onze 
vrijwilligers voor de samenleving in ons dorp en de wereld om 
ons heen.    
Het parochieteam vraagt u om uw financiële hulp voor het werk 
in en áán onze Nesser Sint Urbanuskerk want:  
 

De Urbanuskerk in Nes aan de Amstel: 
daar geef je voor 

 

U kunt uw kerkbijdrage of donatie overmaken met de 
acceptgiro, via internetbankieren of door deze in contanten af te 
geven op de pastorie. 

Dank voor uw inzet en uw bijdrage. 
Namens het parochieteam, 

 
Joop Sibum, penningmeester. 

 

Communie voor hen die aan huis gebonden zijn 
Als u de communie graag thuis wilt ontvangen dan kunt u zich 
opgeven via het secretariaat. In overleg met u wordt dan een 
afspraak gemaakt wanneer het mogelijk is de communie thuis 
te ontvangen. 
 
Heiligverklaring pater Titus Brandsma  
Zondag 15 mei 2022, de vijfde zondag van Pasen, zal paus 
Franciscus tijdens een plechtigheid op het Sint-Pietersplein in 
Rome in totaal tien personen heilig verklaren, waaronder 
Charles de Foucauld en de Friese karmelietenpater Titus 
Brandsma.  
 

Er is een eenmalig magazine uitgegeven waarin het belang van 
zijn persoon als Fries, katholiek, Karmeliet, onderwijsman en 
geestelijk adviseur van journalisten, toen én nu, wordt belicht.  
Met bijzondere reacties van prominenten en teksten van de 
heilige pater zelf.  
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Update Oekraïense vluchtelingen 
 
Op 24 februari begon de invasie in Oekraïne. We zijn twee maanden 
verder en delen nu onze pastorie, ons huis, met 10 vluchtelingen. In zo’n 
kort tijdsbestek zijn wij gebleken in staat te zijn om een veilig thuis te 
creëren voor mensen in nood. Daar mogen we wel even bij stilstaan, want 
het is een indrukwekkende prestatie.  
Verdreven uit hun vertrouwde omgeving hebben 2 families een warm 
welkom gekregen bij ons. Zij waarderen al het werk dat verricht is en de 
gastvrijheid van onze gemeenschap. De pastorie wordt nu tot in alle 
uithoeken benut, terwijl ook de gebruikelijke activiteiten doorgang blijven 
vinden, soms met wat aanpassingen.  Natuurlijk is het even aftasten voor 
iedereen, we hebben een andere cultuur, spreken een andere taal, maar 
het geluid van een zingend kind dat huppelt door de gang is verstaanbaar 
in alle talen! We vinden elkaar in de wil om het verblijf in onze pastorie 
een succes te laten zijn!  

 
De gezinnen zijn gestaag aan het landen, 
met de onzekerheid van hoe lang het gaat 
duren totdat ze weer kunnen terugkeren 
en hun achtergebleven familie en 
vrienden weer in de armen kunnen 
sluiten.  

 
We merken dat er nu niet veel hulp of begeleiding nodig is. Wellicht komt 
dat in een later stadium. Hoe dan ook: als HAP team blijven wij voor 
iedereen het aanspreekpunt waar het om de opvang gaat.  
 
We willen iedereen die tot dusverre geholpen heeft om de opvang 
mogelijk te maken enorm bedanken en we hopen ook in de toekomst op 
jullie steun te mogen rekenen.  
 
Heleen Pronk 
Agnes Blokker 
Peter Overdijk 
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TER INSPIRATIE  
Van de vier grote christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren) is Pinksteren, denk ik, het meest onbekend. In een 
straatinterview hoorde ik: „Het heeft geloof ik iets te maken met 
vlammetjes die neerdalen op de leerlingen. En hemelvaart, dat is 
daarvoor, dan gaan wij dauwtrappen.” 

Ik ga even voorbij aan het dauwtrappen en richt mij op 
Pinksteren.  
 
Het was al een bekend feest bij de joden, ‘Sjawoeoth’ 
geheten. ‘Sjawoeoth’ betekent ‘weken’ en is het feest 
van de eerstelingen van de oogst, zeven weken na 
Pasen. Het is een oogstfeest, maar op die dag 

herdenken de joden ook dat zij de Thora, de joodse wet, hebben gekregen. 
Vanuit alle landen komen joodse mensen dan naar Jeruzalem om dit feest 
te vieren, daarom waren er ruim 2000 jaar geleden ook veel mensen in 
Jeruzalem. 
Ik zie het beeld van de apostelen en leerlingen van Jezus voor mij. Zij 
waren getuige geweest van Zijn laatste dagen, Zijn sterven en opstanding. 
En ook nog van Zijn hemelvaart. Ze bleven achter, met een heel grote 
opdracht: ‘Vertel Mijn Blijde Boodschap aan 
alle volkeren van de aarde’. 
En dan komt het Pinksterfeest, ze zitten samen, ze zoeken kracht en 
vertrouwen in gebed en bij elkaar. En toen gebeurde het totaal 
onverwachte: er kwam een geluid als van een hevige wind en iets wat op 
vlammetjes leek, daalde op hun hoofd neer. 
Een hevige wind, meestal doet de wind haar werk onmerkbaar, maar soms 
zwelt de wind aan tot een orkaankracht. En dat gebeurt bij de leerlingen 
en apostelen. 
Ze gaan naar buiten, vervuld van die sterke krachtige geest, getroffen door 
de kracht van de orkaan, aangeraakt door het vuur dat brandt in hun 
binnenste. Zij spreken in vele talen, en Petrus heft zijn hand op als teken 
dat hij wil spreken. 
De woorden komen als vanzelf uit zijn mond. De mensen luisteren 
ademloos, ze worden geraakt door wat hij te vertellen heeft. 3000 mensen 
laten zich dopen. De geboorte van onze kerk. 
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Vervuld van een nieuwe geest, van binnenuit voelen dat er vuur ontstoken 
is in je, geraakt worden, omver worden geblazen, getuigen, spreken en 
doorgeven, dat is waar het met Pinksteren om draait. 
Bidden wij dat ook wij enthousiaste, geïnspireerde, vurige, ‘geestige’ 
mensen zijn, die de Blijde Boodschap ook in onze tijd, ieder op onze eigen 
wijze durven brengen. 
 
Elly van Rooden.  
 
 
 
De Kinderclub: het Palmpaasstokken maken was weer een 
groot succes!  
 

Totaal hebben 19 kinderen een 
Palmpaasstok gemaakt, maar eerst 
konden zij met hulp van het 
verteltheatertje, naar het verhaal 
over Palmzondag en Pasen 
luisteren en kijken, voordat ze de 
Palmpaasstokken gingen maken, 
want dat mooie Bijbelverhaal hoort 
er toch bij! 
Kortom we kunnen terugzien op 
een gezellige middag, ook dank aan 
alle vrijwilligers die bij het versieren 
van de Palmpaasstokken geholpen 
hebben.....  
 
Met hartelijke groet, mede namens 
Team Elly 
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Pinksterfeest 
 
Heeft het pinksterfeest voor u nog inhoud, 
of is de belangstelling hiervoor verflauwd? 
Heeft u er een eigen invulling aangegeven 
en is van het bijbelse niet veel overgebleven? 
 
Toch is Pinksteren geen onbelangrijk feest, 
't Staat geheel in het teken van de Heilige Geest. 
Plots werden de mensen met hemels licht omstraalt 
en is de Heilige Geest in mensenharten neergedaald. 
 
"0" zult u zeggen, "dat was in bijbelse tijden. 
't betrof apostelen en andere ingewijden, 
maar nu, in 2022, is dit slechts een theorie. 
Nu geldt de geest van de 24-uurs economie". 
 
Maar... .is dat niet de geest van de demonen, 
van de mammon en vele andere afgoden? 
Leidt deze geest u niet van God vandaan 
in plaats van naar Hem toe te gaan? 
 
Ontsluit uw hart en stel u open, 
belijdt, gelooft en laat u dopen, in naam van: 
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
tot vergeving der zonden; ja, die het meest. 
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Beste medeparochiaan en geïnteresseerde,  

 
Het heeft vele maanden van op je tong bijten en oplettend blijven je niet te 

verspreken geduurd… Maar vandaag was het dan eindelijk zover: de jaarlijkse 
uitreiking van de Koninklijke lintjes! En het heeft ZM Koning Willem Alexander 
behaagd om onze supervrijwilliger Agnes Blokker te benoemen tot lid van de Orde 

van Oranje-Nassau!! Burgemeester van Amstelveen Tjapko Poppens nam de 
honneurs waar door deze bij haar op te spelden en in een warm, zorgvuldig en 

vleiend betoog toe te lichten over het waarom. 
 

Andrea Naeff is al vorig jaar begonnen met de 
voorbereidingen om deze Koninklijke 

onderscheiding voor Agnes te regelen, waarbij 
ze de diverse organisaties benaderde waar 

Agnes op een of andere manier 
vrijwilligerswerk deed. En dat waren er veel! 
Ook wij, als parochieteam van de St.Urbanus, 

werden benaderd om hier een 
aanbevelingsbrief voor te schrijven. Niet zo 

moeilijk, gezien de vele werkzaamheden die zij 
voor parochie en parochianen als vrijwilligster 

uitvoert.  
 

Een kleine greep uit het brede aanbod van 
haar vele bezigheden: Ze is lid van de 

parochievergadering, waar ze iedereen steeds 
motiveert zich actief in te zetten voor het welzijn van de parochie en haar 
parochianen. Zoals ze zelf ook doet: Achterover leunen is daarbij niet haar motto, 

vooruit kijken en doen des te meer! Daarnaast zijn o.a. de website en 
communicatie haar specifieke aandachtsgebieden. Met haar kennis en handigheid 

heeft zij de site gebouwd. Als er content geplaatst moet worden, doet ze dit 
eigenlijk altijd nog dezelfde dag. Ook ‘s avonds laat wanneer dit nodig is. Daarmee 

voorziet ze velen binnen en buiten de parochie van het laatste, belangrijke nieuws. 
Ook de website van de regio, welke zij van de grond af aan heeft opgebouwd, 

behoort tot haar takenpakket. Daarnaast is versie 2 van onze eigen website nu in 
de maak, ja ook door Agnes! 

 
Ons parochieblad, de Urbanesklanken, is haar ding. Alle content wordt door haar 
digitaal verzameld en in de juiste vorm gegoten, waarna ze deze afdrukt en klaar 

maakt voor vouwen en distributie naar de parochianen. Altijd een hele klus! 
Daarnaast verzorgt ze het it-gedeelte van computer en printer, wat regelmatig 

aandacht nodig heeft. Zelfs voor reparatie van de hardware loopt ze niet weg. Ook 
tips en trics geeft ze gevraagd en ongevraagd aan de parochianen wanneer ze 

vastlopen in de wereld van computers en het digitale, wat velen met de handen in 
het haar verder heeft geholpen.  
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De burgemeester wist nog veel meer van haar activiteiten op te sommen: Zo is zij 

een gepassioneerd bestuurder van cursusprojecten de Ronde Venen, waar ze als 
secretaris contact onderhoud met de docenten en cursisten. Ook daar bedrijft 

ze deskundig de automatisering en houdt ze de website bij. Als penningmeester van 
stichting dorpshuis Nesse in ons eigen dorp regelt zij hier de huurcontracten, de 
planning van de diverse evenementen en organiseert ze de maandelijkse Soep en 

Sandwich, waarbij ze zelf ook nog eens met de koksmuts op achter het fornuis 
staat. Hier komen steevast zo’n 50-70 mensen op af, samen eten en ontmoeten is 

het idee. Ruud, haar partner, moet waarschijnlijk regelmatig z’n eigen potje koken, 
of de restjes opeten… (grapje van de burgemeester ;-) ). 

Als secretaris en penningmeester van stichting Barbarugo (een 
werkgelegenheidsproject in Noord-Ghana waarbij de mensen zelf hun geld 

verdienen en het klimaat is gediend) verzorgt zij de boekhouding en 
het jaarverslag. Zo heeft ze als bestuurslid ook nog haar bezigheden bij de 

Amstelland Senioren Computerclub. Onder het motto ’samen de digitale toekomst 
in’ maakt zij velen wegwijs in de digitale wereld, waarbij ze ook 
cursussen coördineert én in de redactie van de nieuwsbrief zit. Verder is ze ook 

bestuurslid van het vrouwennetwerk NVVH (Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen), waarbij ze ook daar nog in de redactie van het nieuwsblad zit.  

 
Ten slotte typeerde de burgemeester Agnes nog als “...een mens met een sociaal 

hart en grote maatschappelijke betrokkenheid. Trouw, toegewijd en bevlogen in 
alles wat je doet. Meedenken en doen zit in haar bloed en daar steekt ze veel, heel 

veel tijd in!…” 
 

De lange lijst was niet eens compleet, zo is Agnes actief in zo’n 12 organisaties 
aldus Ruud. We kunnen hier alleen maar aan toevoegen hetgeen we dagelijks 
constateren en wat we in onze aanbevelingsbrief schreven: Agnes, een schat van 

een vrouw, groot hart, gouden handjes, aandacht voor iedereen, scherp van geest, 
zéér actief en behulpzaam, staat altijd voor je klaar, fijn om bij samen te zijn. We 

kunnen allen een voorbeeld aan haar nemen als 
supervrijwilliger! 

 
Beste Agnes, namens de parochie van harte gefeliciteerd 

met deze meer dan verdiende Koninklijke Onderscheiding 
en erkenning voor alles wat je doet als vrijwilliger binnen 

onze St.Urbanusparochie en ver daarbuiten! 
 
P.s. Zeer bijzonder was ook de toekenning van 

de Koninklijke Onderscheiding tot lid van de Orde van 
Oranje-Nassau aan pastoor Jan Adolfs, die eveneens tijdens 

deze bijeenkomst door de burgemeester werd opgespeld. 
Dubbel feest! Ook pastoor Jan willen we als parochie graag van harte feliciteren 

met deze bijzondere onderscheiding, waar hij zichtbaar blij en trots mee was! 
 

Uw parochieteam.  
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’ 
 
Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma 
organiseert de Denktank van de Karmelparochie bovengenoemde voorstelling.   
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, 
dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: Titus, held of 

heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma 
gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten.  
 
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is 
de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft 
bezield en hoe hij heeft geleefd. In een avondvullende theatervoorstelling met 
levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus 
Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd 
hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal 
van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De 
geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in 
crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te 
buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend 
tot op de dag van vandaag.  
 
Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het 
kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de 
karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding 
studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk 
hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus 
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn 
actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op 
te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen 
uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een voorstelling van ruim anderhalf 
uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man. 
 
 
Waar: Karmelparochie 
Wanneer: Vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 om 20.00 uur. 
Prijs: € 10,00  
 
Kaarten kunt U als volgt bestellen: 
o.v.v. de datum en ook uw naam, postcode en huisnummer  
het bedrag van de kaartjes overmaken naar 
NL03 INGB 0000937083 tnv RK Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Karmel 
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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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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 

te Nes aan de Amstel 
 

 

Amstellanddag 12 juni 2022 
 

Na twee jaar afwezigheid wordt op 

zondag 12 juni Amstellanddag 

georganiseerd. Natuurlijk leveren wij 
onze bijdrage daaraan. Deze dag zullen 

veel organisaties langs de Amstel hun 

deuren openen en onze Urbanuskerk 

mag als baken in het Amstelland niet 
ontbreken. Vanaf 11 uur tot 16:30 uur 

bent u welkom voor bezichtiging van de 

kerk, kerktorenklimmen met magnifiek 

uitzicht op het Amstelland, heerlijke 
cake met aardbeien op Saartjes terras 

bij de historische keuken.  

Tot ziens! 

 
 

 

 

Andere data 
 
Andere evenementen om ook alvast te noteren; 

• Zondag 11 september: Open Monumentendag 

• 17/18 december: Kerst aan de Amstel 

 
 

Gefeliciteerd! 
 

Op 5 april is Christophe Blom, zoon van ons bestuurslid Vincent en Olive 

in blakende gezondheid geboren. Van harte gefeliciteerd en veel geluk 
samen! 

 

Peter, Marc en Monique 

 

www.vriendenurbanuskerknes.nl 

http://www.vriendenurbanuskerknes.nl/
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