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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.fontijn@telfort.nl 
 
C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
 
J. Sibum penningmeester 
De Oude Visscher 61 tel.: 0297-582524 
1189 WN Nes a/d Amstel Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
H. Pronk teamlid 
Veldweg 8b tel.: 0297-582314 
3646 AP Waverveen Email: h.pronk@kpnmail.nl 
 
C. Groen-van den Helder teamlid 
Amsteldijk-zuid 132/A tel.: 0297-582249 
1189 VK Nes a/d Amstel Email: cockievandenhelder@ziggo.nl
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Beste medeparochianen, 
 
      e laatste weken hebben we gedaan waar we als 
gemeenschap enorm goed en sterk in zijn: Dienstbaar zijn 
naar onze medemens en parochie! Zoals dit overigens ook 
centraal stond in het Evangelie van een van de afgelopen 
weekenden én een kerntaak is binnen onze Missionaire Kerk. 
Dat doen we graag, veelal bewust en soms ook onbewust. 
Goed voorbeeld doet daarin volgen, zo blijkt dan maar weer, 
als na een oproep velen onder u de mouwen opstropen om 
vervolgens samen aan de slag gaan. Voorbeelden genoeg: 
Wat dacht u van de Oogstdankdag die we voor de derde keer 
vierden in onze St.Urbanusparochie, ditmaal in het weekend 
van 20 en 21 
oktober jl. Door de 
Missiegroep 
georganiseerd en 
vervolgens door 
vele vrijwilligers 
uitgevoerd. Wat 
een succes! Een 
kleine 100 mensen 
waren aanwezig bij 
de vieringen, 
waaronder ook een aantal niet-parochianen die, gezien het 
thema, graag bij dit speciale feest aanwezig wilden zijn. Het 
altaar lag bedolven onder wortels, uien, appels, paprika’s, 
aardappelen, pompoenen, bonen, planten en bloemen en nog 
veel meer. Al deze goederen zijn ondertussen afgeleverd aan 
de Voedselbank in Uithoorn, zodat deze uitgedeeld kunnen 
worden aan mensen die het minder breed hebben en zo toch 
een goede maaltijd op tafel kunnen zetten. Zo blijkt maar weer 
dat dienstbaarheid niet alleen een volle buik maak ook veel 
waardering en dankbaarheid oogst: Waar je als parochie en 
Kerk groot in kan zijn! Ook artikelen van de Wereldwinkel 
werden goed gekocht door de aanwezigen, waarbij vele 
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producten alsnog in de manden van de Voedselbank terecht 
kwamen. Grote klasse! Verderop in deze Klanken vindt u 
hierover een bericht terug van de Missiegroep.  

 
Dienstbaar zijn naar onze 
gemeenschappen binnen ons 
Samenwerkingsverband stond 
ook op de agenda tijdens onze 
recente ontmoeting met de 4 
andere collega-parochieteams 

uit de Regio en het kerkbestuur. Een 
bijzondere bijeenkomst: Het was de 
eerste keer dat we officieel 
samenkwamen nadat we in 2015 het 
samenwerkingsverband van 5 zijn 
aangegaan. Een enthousiaste groep 
mensen die, inclusief het kerkbestuur, 
overtuigd zijn van een goede toekomst 
voor alle parochies. Waar, naast alle 

positieve energie, ook de problemen naar 
voren kwamen die we allen ervaren, met 
name de afwezigheid en het niet betrokken 
zijn van de jongeren binnen al onze 
gemeenschappen. Daar willen we 
gezamenlijk graag wat aan gaan doen. 
Niet eenvoudig, gezien de drukke agenda 
van de jeugd en de huidige interesses. 

Hier is overigens door ons al eerder over 
geschreven in een vorig voorwoord, met 
het verzoek aan de jongeren om eens van 
zich te laten horen. Tot nu toe nog geen 
reactie, helaas… Toch vormen zij de 
toekomst van onze parochies en 
gemeenschappen, belangrijk om hen hierin 
een plaats te geven en te laten nemen.  
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Het bisdom heeft nu zelf een enquête, de zogenaamde 
‘vitaliteitsscan’, opgesteld voor alle parochies waarin 
bovenstaande wordt gemeten, maar daarnaast individueel nog 
veel meer zaken als aantallen bezoekers tijdens de 
weekendvieringen en bij speciale gelegenheden, de financiële 
positie van de parochie, het aantal 
dopen/huwelijken/begrafenissen etc. om zo de vitaliteit in een 
parochie te meten. Nu hebben we op eerder verzoek de 
vitaliteit binnen onze parochies al eens in kaart gebracht en 

geleverd aan het kerkbestuur 
en bisdom; daaruit 
concludeerde ons kerkbestuur 
dat alle 5 de parochies vitaal 
zijn. Daarom hebben we ook 
vertrouwen in de uitkomst van 
deze enquêtes. Meer over de 

ontmoeting tussen de teams en het kerkbestuur kunt u lezen 
verderop in deze Klanken onder de titel ‘Van de bestuurstafel’.  
 
Als er één groep is die uitblinkt in dienstbaar zijn, dan zijn dat 
onze vrijwilligers! Het vele werk wat door hen onbaatzuchtig 
wordt geleverd is exceptioneel in kwaliteit en kwantiteit. Zo 
bleek onlangs ook de 
‘Groengroep’ weer van 
wanten te weten: rondom het 
monument ’40-‘45’ bij de 
ingang van het kerkplein is 
nieuw groen geplant, 
waardoor het er weer proper 
en netjes uitziet. Perfect! Ook 
de steiger, “..hij staat er nu 
toch..”, werd door een van 
onze vrijwilligers beklommen waarna de ijzeren gevelankers 
werden geschilderd. Top! Alle ramen zijn weer gelapt, de kerk 
weer schoon. Mooi! Een defecte schemerschakelaar werd 
vervangen waardoor de verlichting van toren en kerkentrees 
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weer stralen. Schitterend! Alle mails, administratie en 
informatie vanuit parochie en omstreken weer verwerkt. 
Klasse! En nog veel meer werkzaamheden en klussen zijn 
geklaard. Hoogste tijd om al die dienstbaarheid weer eens te 
belonen! Hierbij willen we u als vrijwilliger dan ook graag 
uitnodigen voor de Vrijwilligersavond op 23 november a.s. om 
19.30uur op de pastorie om onder het genot van een hapje en 
drankje gezellig samen te zijn. Komt u ook? Graag! 
 
Op 02 november a.s. herdenken wij onze dierbare 
overledenen tijdens Allerzielen. Dit jaar willen we hier iets 

bijzonders van maken: op initiatief van een van onze 
medeparochianen willen we op ons kerkhof ‘Vreedenhof’ een 
lichtprocessie houden. Daarvoor verzamelen we ons om 
18.30uur eerst in de kerk, waarna we gezamenlijk naar 
‘Vreedenhof’ lopen.  Daarbij gaan we op elk graf een 
waxinelichtje aansteken, als teken dat we aan hen denken. Dat 
zijn in totaal ruim 280 lichtjes, ofwel een zee van licht…! Om al 
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die kaarsjes aan te steken, hebben we de hulp ingeroepen van 
de jongeren van de scouting: Ook zij hebben Dienstbaarheid 
hoog in het vaandel staan. We hopen dat de jongeren in de 
gelegenheid zijn om ons te assisteren. Daarnaast zullen er 
intekenlijsten zijn waar u de naam van uw dierbaren kunt 
opschrijven, welke dan afgelezen gaan worden op het kerkhof. 
Aansluitend zal dan rond 19.00uur de Allerzielenviering in de 
kerk worden gehouden. Meer informatie hierover vindt u 
verderop in deze Urbanesklanken. 
 
Ook aan de kinderen wordt weer gedacht: op donderdag 15 
november zijn alle jongeren, inclusief vriendjes en 
vriendinnetjes, weer van harte welkom op de Kinderclub! 
Gezellig en tegelijkertijd onderhoudend voor onze jongsten! 
 

Er staat nog een bijzondere 
viering op het programma 
deze maand: in 
samenwerking met de 
overige parochies van ons 
samenwerkingsverband zal 
op zondag 18 november in 

elke kerk een speciale viering worden gehouden waarin de 
Diaconie centraal staat. We hopen dat u in de gelegenheid 
bent hierbij aanwezig te zijn; van harte aanbevolen. 
 
Dienstbaar zijn naar elkaar, met als resultaat een vruchtbare 
oogst van dankbaarheid en waardering. Wie zaait zal oogsten, 
wie wil dit nu niet…?!! 
 
Graag tot de Urbanesklanken van december, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochieteam.  
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Misintenties, vrijdag 2 november, Allerzielen, 19.00 uur 

Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Conny Wesselingh 
Marcel van Amsterdam 
Cees Stolwijk 
Martin Groen 
Kors van Rijn 
Overleden familie Schrama-Kooijman 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Cornelis Wesselingh - jaarmis 

 
 
 
 
Misintenties, zaterdag 3 november, 19.00 uur 

Ria van Braak-van Rijn 
Kees Fontijn 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 

 
 
 
Misintenties, zondag 4 november, 09.30 uur 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
Piet van Rijn 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Theo van den Bosch 
Lien Bouwman-Leurs 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Herman Baas en overleden familie 
Tegen oorlogszuchtige wereldleiders en dreiging met kernwapens 
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Misintenties, zaterdag 10 november, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, 
etnische afkomst of seksuele geaardheid 

 
 
 
Misintenties, zondag 11 november, 10.00 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Martien den Blanken 
Theo Zeinstra 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Pieter Schrama 
Sjaak van Tol 
Joanna van Oostveen 
Voor steun aan hen die onderdrukt worden om hun geloof, etnische 
 afkomst of seksuele geaardheid 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 17 november, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Hennie Houtkamp-de Kuiper 
Herman Fontijn 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 

 
 
 
 
Misintenties, zondag 18 november, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
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Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Wies Hogeveen-Janmaat 
Klaas Zwartendijk 
Dave de Laat 
Edwin Houtkamp 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Everardus en Cornelia van Wijk-Fontaine 
Voor steun aan jongeren en gehandicapten, voor een veilige 
toekomst 
 
 
 
 

Misintenties, zaterdag 24 november, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
 ontwikkelingslanden 
 
 
 
 

Misintenties, zondag 25 november, 09.30 uur 
Martien den Blanken 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Dorus Schrama 
Nico de Jong 
Lien Bouwman-Leurs 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl.familie 
Niek Baas en overleden zoon Gerard 
Herman Baas en overleden familie 
Hein Röling en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Voor betere leefomstandigheden en tegen corruptie in 
 ontwikkelingslanden 
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Allerzielen in het Licht 
 
Op initiatief van enkele parochianen wordt op Allerzielen,  
vrijdag 2 november,  op ons kerkhof ‘Vreedenhof’ ‘s avonds bij 
alle graven een lichtje geplaatst, uiteraard mag u zelf ook een 
grafkaarsje meenemen, maar u kunt eventueel ook achter in 
de kerk een grafkaarsje kopen. 
Het licht en vuur van deze kaarsen staan symbool voor het 
eeuwige licht waarin onze lieve overledenen verder mogen 
leven.  
Speciaal voor de lichtprocessie ligt er achter in de kerk een 
gebeds-intentielijst waar u een of meerdere  namen kunt 
opschrijven van de dierbare(n) die begraven liggen op 
‘Vreedenhof’; daarnaast kunt u uiteraard ook de naam of 
namen opschrijven van de dierbaren die niet op ‘Vreedenhof’ 
begraven zijn, maar die u wel tijdens de bijeenkomst op het 
kerkhof wilt laten noemen en herdenken.   
We verzamelen eerst in de kerk, waarna we om 18.30 uur 
samen met catechiste Elly van Rooden in processie naar het 
kerkhof lopen waarna het gebedsmoment uitgesproken wordt 
en alle namen welke op de gebeds intentielijst vermeld zijn, 
genoemd zullen worden. Aansluitend zal om 19.00 uur de 
Allerzielenviering gehouden gaan worden.  
U bent van harte uitgenodigd om aan ‘Allerzielen in het Licht’  
deel te nemen. We hopen dat u in grote getalen aanwezig zult 
zijn om tijdens dit bijzondere initiatief  samen onze dierbaren te 
gedenken.  
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Beste	broeders	en	zusters,		
	
Tijdens	de	zomervakantie	hebben	wij	helaas	een	verbijsterend	rapport	
moeten	 krijgen	 over	 seksueel	 misbruik	 van	 minderjarigen	 door	
priesters	in	de	Verenigde	Staten.	Het	is	niet	de	eerste	keer	dat	wij	deze	
berichten	 moeten	 lezen	 en	 aanhoren	 en	 het	 is	 elke	 keer	 weer	
hartverscheurend.		
	
Paus	 Franciscus	 voelde	 zich	 daardoor	 geroepen	 en	 verantwoordelijk	
om	zich	tot	het	volk	van	God		te	richten.		Dat	deed	hij	in	een	mooie	open	
brief	 van	 20	 augustus	 j.l.,	 geadresseerd	 aan	 het	 “Volk	 van	 God”	 -	 aan	
ons	allen	dus.		
	
De	 officiële	 Nederlandse	 vertaling	 is	 nog	 niet	 uitgekomen.	 De	 Belgen	
zijn	 ons	 voor	 en	 het	 document	 is	 op	 www.kerknet.be	 te	 lezen	 (ook	
binnenkort	op	www.rkdocumenten.nl).		
	
Ik	voel	mij	onbekwaam	en	niet	bevoegd	om	deze	brief	samen	te	vatten	
of	in	te	korten.	Toch	vind	ik	het	een	heel	belangrijke	tekst,	en	daarom	
wil	ik	een	paar	zinnen	daarvan	onder	jullie	aandacht	brengen.		
	
De	Paus	spreekt	ons	als	een	kerkelijk	lichaam	aan.	Met	de	woorden	van	
de	Heilige	Paulus	zegt	hij	”dat	als	één	lid	 lijdt,	alle	 ledematen	delen	in	
het	lijden”.	(1	Korintiërs	12,	26).		
	
“Als	 we	 naar	 het	 verleden	 kijken,	 weten	 we	 dat	 we	 nooit	 genoeg	
kunnen	 doen	 als	 we	 om	 vergeving	 vragen	 en	 de	 schade	 proberen	 te	
herstellen.	 En	 als	 we	 naar	 de	 toekomst	 kijken,	 moet	 geen	 moeite	
worden	gespaard	om	een	cultuur	te	creëren	waarin	dergelijke	situaties	
niet	 meer	 kunnen	 voorkomen,	 laat	 staan	 dat	 ze	 kunnen	 worden	
afgedekt	 en	 daardoor	 bestendigd.	 De	 pijn	 van	 de	 slachtoffers	 en	 hun	
families	is	ook	onze	pijn”.	
	
De	 Paus	 beseft	 dat	 “deze	 wonden	 nooit	 verdwijnen	 en	 dat	 ze	 ons	
dwingen	 deze	 gruweldaden	 te	 veroordelen	 en	 ons	 dwingen	 met	
vereende	krachten	deze	cultuur	van	de	dood	te	ontwortelen”.	
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“Met	 schaamte	 en	 berouw	 erkennen	 we	 als	 een	 kerkelijke	
gemeenschap	 dat	 we	 niet	 waren	 waar	 we	 moesten	 zijn,	 dat	 we	 niet	
tijdig	 hebben	 gehandeld	 en	 ons	 bewust	waren	 van	 de	 omvang	 en	 de	
ernst	 van	 de	 schade	 die	 aan	 zoveel	 levens	 werd	 toegebracht.	 We	
toonden	geen	zorg	voor	de	kleinen;	we	lieten	ze	in	de	steek”.	
	
Verder	 spreekt	 de	 Paus	 van	 de	 “alomvattende	 en	 gecoördineerde”	
maatregelen	die	hij	gaat	nemen;	eigenlijk	door	het	werk	voort	te	zetten	
dat	hij	al	begonnen	is.	Toch	meent	hij	dat	alle	gedoopten	zich	hand	in	
hand	betrokken	moeten	voelen	bij	de	kerkelijke	en	sociale	verandering	
die	we	 zo	hard	nodig	hebben.	 “Er	bestaat	 geen	bekering	 van	de	Kerk	
zonder	de	actieve	deelname	van	alle	leden	van	Gods	Volk”.	
	
Om	deze	bekering	tot	stand	te	brengen,	nodigt	de	Paus	het	hele	trouwe	
gelovige	volk	van	God	uit	voor	een	boetedoening	van	gebed	en	vasten.	
“Dit	 kan	 ons	 geweten	 wakker	 schudden	 en	 onze	 solidariteit	 en	
toewijding	aanwakkeren	tot	een	cultuur	van	zorg	die	“nooit	meer”	zegt	
tegen	elke	vorm	van	misbruik”.	
	
Hij	 voegt	eraan	 toe,	dat	 “nee	zeggen	 tegen	misbruik	ook	nadrukkelijk	
nee	 zeggen	 is	 tegen	 alle	 vormen	 van	 klerikalisme”.	 Alle	 gezag	 in	 de	
Kerk	 moet	 als	 een	 dienst	 beschouwd	 worden,	 en	 nooit	 tot	
machtsmisbruik	leiden.		
	
Zo	roept	de	Paus	ons	op	om	dit	 lijden	als	een	kerkelijke	gemeenschap	
samen	te	dragen.	“Als	één	lid	lijdt,	delen	alle	ledematen	in	het	lijden,	zei	
Sint-Paulus.	 Door	 een	 houding	 van	 gebed	 en	 boetedoening,	 stemmen	
we	ons	 als	 individu	 en	 als	 gemeenschap	af	 op	deze	oproep,	 zodat	we	
groeien	 in	de	 gave	van	mededogen,	 in	 rechtvaardigheid,	 preventie	 en	
herstel”.	
	
Met	dankbaarheid	voor	de	woorden	van	de	Paus	en	hopend	op	herstel	
en	bekering,	gaan	wij	dit	nieuw	kerkelijk	jaar	tegemoet.		
	
Samen	in	het	gebed	verbonden		
	
Pastoor	Marco	
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Activiteitenoverzicht november 2018 
 

datum: tijd: soort viering: voorganger: 
do. 1 nov 09:30 u Regionale Allerheiligen Viering in de 

Burght 
 

vrij.2 nov 18:30 u Lichtprocessie op 'Vreedenhof', 
aansluitend: 

Elly van Rooden 

 19:00 u Allerzielen Viering 
 

Elly van Rooden 

za. 3 nov 19:00 u Woord- en Communieviering 
 

Elly van Rooden 

zo. 4 nov 09:30 u Woord- en 
Communieviering/gezingsviering 

Elly van Rooden 

wo.7 nov  Kerkwerken  
za.10 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering Maurice Fontijn 
zo.11 nov 10:00 u Eucharistieviering, herdenking Pater 

Henk Helsloot 
Pastoor Adolfs 

  Na afloop vd dienst: deurcollecte tbv 
stichting "Handreiking over oceanen" 

 

do.15 nov 15:30 u  Kinderclub! Thema: "de ark van 
Noach" 

 

za. 17 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering Paul Goossens 
zo. 18 nov 09:30 u Eucharistieviering Diaconale zondag 

 
Peter Klos 

vrij.23 nov 19:30 u Vrijwilligersavond met hapje en 
drankje. 

 

za. 24 nov 19:00 u Woord- en Gebedsviering 
 

Marino den 
Haan 

zo. 25 nov 09:30 u Eucharistieviering  
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zang:  organist: lector: misdienaar: koster: 
 
 

    

 
 

  Cock Huub 

St.Cecilia Peter Overdijk Marino den 
Haan 

Cock Huub 

samenzang Peter Overdijk Jos den 
Haan 

 John 

samenzang Peter Overdijk Kinderen Anne, 
Maayke 

John 

     
samenzang Ria Kempers   Theo 
Koor Voces 
Volantes 

Peter Straesser Margaret 
Timmermans 

Ab en Cock Huub 

 
 

    

 
 

    

samenzang Peter Overdijk   John 
St. Cecilia Peter Overdijk Paul 

Goossens 
Maayke, 
Jeroen 

John 

 
 

    

samenzang Peter Overdijk Jos den 
Haan 

 John 

St. Cecilia Peter Overdijk Cilia Krak Ab en Cock Huub 
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Activiteiten in de regio 
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Collectes 
De gekleurde ritselcollecte voor onze eigen Urbanuskerk en de 
collecte voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt 
gehouden in het weekend van 3 en 4 november. 
 
Opbrengst Collectes 
weekend   29 + 30 september 313,30 
weekend     6 +  7 oktober  355,55 
weekend   13 + 14 oktober  314,40 
Collecte tbv. Sulawesie  100,92 
zaterdag 20 oktober    223,00 
Wereldmissiedag collecte  282,40 
 
UITNODIGING ROUWGROEP 
Van januari tot en met mei 2019 organiseert de Raad van Kerken 
Uithoorn-De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen die het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan 
om een partner, ouder of kind. Het doel van de Rouwgroep is om 
ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. 
U bent van harte welkom op de informatiemiddag op:  woensdag 12 
december om 14.00 uur in De Schutse. 
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: 

• Elly v.Rooden, tel.: 0252 - 51 75 92,  
email: pmmvanrooden@hetnet.nl 

 

• Of Joep Dubbink, tel.: 0297 - 26 82 12,  
email: j.dubbink@pkn-uithoorn.nl   

Uitgebreide informatie kunt u terugvinden in de Urbanesklanken van 
oktober 
 
Steun aan de Urbanuskerk van Bovenkerk 
De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert 
samen met Schouwburg Amstelveen op zaterdag 24 november een 
benefietavond. De schouwburg en de vriendenstichting van de 
Urbanuskerk werken hiervoor belangeloos samen met de gemeente 
Amstelveen, muzikanten en vrijwilligers zodat alle inkomsten uit 
kaartverkoop in zijn geheel ten goede komen aan de 
wederopbouw van de Urbanuskerk. De avond wordt geopend 
door burgemeester Bas Eenhoorn en de presentatie is in handen 
van stadsdichter Matthijs den Hollander.  
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Kaarten en donaties: 
De entreeprijs bedraagt € 25,- en alle baten komen ten goede aan 
het herstel en toekomstbestendig maken van de Sint Urbanus.   
Kaarten kunt u bestellen via de website: 
 
https://schouwburgamstelveen.nl/seizoen-18-19/benefietavond-
urbanuskerk/ 
 
Wilt u meer geven? Dat kan. Op de bestelpagina van de 
Schouwburg Amstelveen kunt u aangeven of u een extra bedrag van 
25, 50, 100 of 250 euro wilt doneren.   
 
Kerkbalans 
Beste mensen,  
We hebben nog twee maan(d)-’tjes te gaan en is er tot op dit 
moment €. 17.373,32 ontvangen. Het streefbedrag in 2018, 
bedraagt net als vorig jaar, €. 22.500.   
We hebben dus nog €. 5.146,68 nodig om dit bedrag te halen.  
 
Het parochieteam gaat er van uit, dat wij samen met u, in staat 
zullen zijn om dit gat aan de inkomstenkant van onze 
Urbanusparochie te dichten.  Velen onder u hebben dit jaar hun 
steentje al bijgedragen, maar helaas is het ook even aan de 
aandacht van een aantal anderen ontschoten.  
Mag ik u vragen eens na te zien of u uw bijdrage voor 2018 al heeft 
voldaan en deze spoedig over te maken, of misschien zelfs wat te 
verhogen ten opzichte van het bedrag dat u voorgaande jaren heeft 
bijgedragen onder het motto:  

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

Alle gulle gevers van harte bedankt en voor hen die nog van plan 
zijn om hun bijdrage te voldoen:  
 

‘’ Doe dit vooral vandaag, dan kunt u het morgen niet vergeten ’’. 
 
Namens het parochieteam,     Joop Sibum 

Penningmeester 
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Allerzielen  
Mooi is de dag waarop jij genoemd wordt  
mooi, al is die dag niet zonder pijn.  
Mooi is de dag waarop jouw levenslied klinkt,  
iemand vertelt over wie jij was  
dat jij wel weg, maar niet voorbij bent.  
Marinus van den Berg  
 

               
 
Vrijdag 2 november  - Allerzielen - gedenken wij om 19.00 uur in een 
Woord en Communieviering onze dierbare overledenen. Juist op 
deze dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig 
is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van onze dierbare 
overleden familieleden en/of vrienden. In de viering maken we als 
het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar 
hoop en licht door kaarsen te branden, ontstoken aan de Paaskaars, 
het Licht van Christus, symbool van hoop en bevrijding.  
Tijdens de viering krijgen de nabestaanden het kruisje van de  
herdenkingswand mee, welke tijdens de uitvaart plechtigheid in 
onze kerk, daar bevestigd was.   
Heeft u de afgelopen jaren een dierbare verloren en wilt u dat 
zijn/haar naam in de Voorbede ook genoemd wordt, dan kunt u de 
naam van uw overleden familielid of vriend(in) doorgeven via e-
mail: secretariaatpastorie@telfort.nl of bellen met 0297-582232. 
Zolang we de namen van onze dierbare noemen zijn zij niet 
vergeten en blijven wij met elkaar verbonden tot over de grenzen 
van de dood heen.  
U bent van harte uitgenodigd. 
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Eerste Heilige Communie 2019 

 

Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de basisschool, kunnen 
deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie! 

Voor sommige ouders is de Eerste Communie van hun kind een 
vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken 
met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan deel nemen. Andere 
ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid 
om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet 
verloren laten gaan. 

De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen zullen worden 
voorbereid op hun eigen Eerste Communie. Het project is voor de 
kinderen, maar ook voor de ouders.   

Het Communie project “Blijf dit doen”, bestaat uit diverse 
bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders. Het project werkt met een 
werkboek voor de kinderen. Dit werkboek ontvangt uw kind op de 
eerste bijeenkomst. Hierin staan ook enkele opdrachten om thuis te 
doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten 
staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste 
Communie. Verder  gebeurt dit tijdens diverse gezamenlijke 
bijeenkomsten en vieringen. 

De bijeenkomsten zullen op de                              
woensdagmiddagen plaatsvinden van 14.30 tot 15.30 uur in de 
pastorie van de Emmausparochie, Potgieterplein 4, te Uithoorn.  
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De informatie avond is op dinsdag 30 oktober gehouden, indien u 
niet in de gelegenheid was om naar deze informatie avond te komen,  
dan kunt u uw kind nog aanmelden per mail bij:  
pmmvanrooden@hetnet.nl   
of te bellen naar: 0252 – 51 75 92. 
Bij voldoende aanmeldingen zal half januari met het Eerste 
Communie project gestart worden, maar u heeft nog tot eind 
december de gelegenheid om uw kind of kinderen bij ons aan te 
melden. 
 
 

 
 
De Nesser Dames Vereniging viert op maandag 26 november 
 

Sinterklaasavond	
U	mag	het	allemaal	wel	weten,	
dat	het	bestuur	heeft	lopen	zweten.	
Kunnen	we	de	Sint	dit	jaar	nog	boeken,	
of	moeten	we	iets	anders	zoeken.	
	
Sint	zijn	agenda	liep	al	aardig	vol,	
maar	we	hebben	deze	avond	toch	weer	lol.	
We	kwamen	op	een	ander	idee	
en	daar	doen	we	het	dit	jaar	maar	mee	??? 
  
Kosten:	€	5,00	
Alleen	voor	leden		
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Op zondag 4 november: 
is er een gezinsviering met als thema:    

Heb GOD lief en je naaste als jezelf!            

Kun je de boodschap van Jezus samenvatten? 
Vandaag proberen de Schriftgeleerden Jezus daartoe te verleiden. 
Met hun vraag 'Wat is het allerbelangrijkste dat in de Bijbel staat?' 
Jezus heeft natuurlijk direct een antwoord, maar verrassend genoeg 
zijn ze het dit keer volkomen met elkaar eens. 

Met de kinderen denken we vandaag na over het antwoord van Jezus: 
God liefhebben met heel je hart, heel je verstand 
en in alles wat je doet 
Hoe doen ze dat? En hoe laten ze eigenlijk zien dat ze om iemand 
geven? Want dat kan op veel manieren.  

U bent van harte uitgenodigd!   
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Beste	medeparochianen,	
 

 
 
Het	wereldmissie	weekend	en	de	oogstdankdagviering	zijn,	op	schrijven	
van	dit	stukje,	nog	maar	net	ten	einde.	Wij	kunnen	u	melden	dat	het	
wederom,	mede	door	uw	inzet,	een	enorm	succes	is	geweest.	Niet	alleen	
in	de	bezoekersaantallen,	ruim	100	mensen,	was	dit	te	merken.	Ook	in	de	
verkoop	van	de	produkten	kwam	dit	tot	uiting.	De	vele	oh’s	en	ah’s	waren	
erg	leuk	als	reactie	op	de	uitstalling	van	de	versproducten	op	het	altaar.		
De	voedselbank	heeft	de	producten	inmiddels	opgehaald	en	wil	u	heel	
hartelijk	bedanken	voor	uw	bijdrage(n).	“Het	is	allemaal	weer	zeer	
overweldigend”,	zo	luidde	de	reactie	en	zo	kunnen	zo’n	53	gezinnen	in	
Uithoorn	en	de	Kwakel	hiermee	iets	extra’s	krijgen.		
Ook	de	wereldwinkel	is	u	zeer	dankbaar….alles	is	verkocht!	
Mede	dankzij	dit	succes	gaan	we	er	volgend	jaar	weer	voor!	
	
de	Missiegroep		
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Stichting Vrienden van de  
Urbanuskerk 
te Nes aan de Amstel 
 

 

Kerst aan de Amstel 2018 
 

Natuurlijk organiseren wij 
ook dit jaar weer Kerst 
aan de Amstel, alweer 
voor de vierde maal!.  
Reserveer dit weekend 
alvast in uw agenda!  
Op onze website is de 
meest actuele informatie 
te vinden en bij de 
volgende Urbanesklanken 
treft u de flyer aan. 
 
 
 

Zaterdag 15 december 
Van 15-19 uur organiseren we een gezellige kerstfair in Anton Pieck-
sfeer. Een knapperend vuur, koek en zopie en leuke dingen in kerstsfeer 
om te maken en te doen. U komt toch ook in stijl verkleed? We zoeken 
voor het rad van fortuin nog mooie prijzen, bij voorkeur in kerstsfeer. 
Suggesties; een eigen overheerlijk baksel, een leuke kerstdecoratie of 
iets moois wat u toch nog in de kast heeft staan. U kunt uw bijdrage 
doorgeven via kerstaandeamstel@gmail.com of telefonisch aan Yvonne 
Seebregts (06-12446880). 
 
Zondag 16 december 
Blazersensemble Zuiderwind zal ons met een concert verrassen. Peter 
Overdijk stelt op dit moment met hen een mooi programma samen. 
Peters zang zal niet ontbreken en natuurlijk kunt u zelf ook kerstliedjes 
zingen. Blazersensemble Zuiderwind wordt gevormd door professionele 
musici uit Belgisch en Nederlands Limburg (www.zuiderwind.eu) 
 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN  Amsterdam, tel. 06-23317977 
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl 
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0302 3740 00 
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	 Van	de	Bestuurstafel	

Beste	parochianen	en	belangstellenden		
van	Aalsmeer,	De	Kwakel,	Kudelstaart,	Nes	aan	de	Amstel	en	Uithoorn,	
	
Op	dinsdagavond	16	oktober	zaten	we	met	22	zeer	betrokken	mensen	aan	
tafel.	Het	betrof	het	kerkbestuur	en	op	5	personen	na	alle	leden	van	de	
parochieteams	uit	ons	Samenwerkingsverband.	Ook	de	aanwezigheid	van	
catechiste	Elly	van	Rooden	was	waardevol.	
	

Deze	“brede”	bijeenkomst	met	alle	betrokken	bestuurders	was	de	eerste	
sinds	de	vorming	van	de	samenwerking	in	2015.	Het	doel	van	de	
bijeenkomst	was	voornamelijk	nader	kennis	maken.	Pastoor	Marco	
opende	de	avond	met	een	gebed,	maar	ook	door	trots	te	verkondigen	dat	
hij	waarschijnlijk	de	enige	was	die	iedereen	uit	de	groep	kende.	Nou	dat	is	
nu	voorbij.	
	

We	hebben	uitgebreid	de	tijd	genomen	voor	het	kennismakingsrondje.	
Hieruit	kwam	naar	voren	dat	onze	parochies	onder	de	dagelijkse	leiding	
staan	van	heel	enthousiaste	en	ervaren	mensen.	We	vroegen	specifiek	om	
de	drijfveren	en	verwachtingen	van	al	deze	vrijwilligers.		
Er	zijn	uiteraard	karrentrekkers,	mensen	die	anderen	enthousiast	maken,	
maar	ook	de	doeners.	Mensen	die	gebouwen	en	materialen	zo	goedkoop	
mogelijk	mooi	en	functioneel	houden	of	al	jaren	koster	en	koorzanger	zijn.	
Er	zijn	vele	vrouwen	lang	geleden	begonnen	als	“moeder”	van	kinderkoor	
en	gezinsviering,	door	de	jaren	gegroeid	en	nu	de	niet	weg	te	denken	
vaste	ankers	van	de	parochie.	Maar	er	zijn	ook	“herintreders”	die	na	jaren	
een	stapje	terug	toch	weer	een	actieve	rol	zijn	gaan	innemen.	Mensen	die	
“anderen	niet	in	de	steek	willen	laten”	en	mensen	die	het	besturen	zien	
als	een	manier	om	anderen	net	dat	duwtje	in	de	rug	te	geven	om	uit	te	
voeren	wat	ze	heel	goed	kunnen.	We	hebben	ervaren	boekhouders	in	
onze	parochieteams,	maar	ook	gedreven	jeugdwerkers.	We	hebben	
klussers	en	zangers.	Organisatoren	en	beleidsmakers.	Bidders	en	realisten.	
Sociale	middelpunten	en	positieve	denkers.	Samengevat	een	groep	Trotse	
en	Enthousiaste	mensen	die	vele	uren	vrije	tijd	in	het	reilen	en	zeilen	van	
onze	kerken	steken.	En	dit	alles	met	veel	humor	en	gezelligheid.	In	elk	
geval	op	deze	avond.		
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We	bespraken	dat	de	Samenwerking	in	2015	onder	druk	van	het	bisdom	is	
ontstaan.	En	eigenlijk	wilden	we	alle	5	gewoon	als	vanouds	verder.	Er	is	
financiële	en	organisatorische	zelfstandigheid	afgesproken.	We	deelden	de	
pastores	en	verder	was	er	een	soort	ongemakkelijk	wantrouwen	naar	
elkaar	en	het	regiobestuur.	Want	alle	parochies	zijn	zelf	goed	in	staat	hun	
eigen	werkgroepen	te	runnen	en	daarmee	een	eigen	identiteit	te	
behouden.		
	
De	laatste	jaren	zijn	bestuursleden	in	samenwerking	en	vertrouwen	naar	
elkaar	toegegroeid.	Van	parochievertegenwoordigers	zijn	we	nu	geworden	
tot	belangenbehartigers	van	alle	parochies	en	parochianen.	Elke	parochie	
staat	voor	dezelfde	uitdagingen.	We	kunnen	van	elkaar	leren	en	elkaar	
ondersteunen.	En	de	bijeenkomst	van	parochieteams	gaf	(zonder	dwang	
van	bovenaf)	meerdere	voorzetjes	tot	samenwerking	en	interesse	in	
elkaar.	
	

Uit	elke	parochie	hadden	parochieteamleden	mogelijkheid	te	vragen	of	te	
vertellen.	Zo	werd	er	aandachtig	geluisterd	naar	een	samenvatting	van	
hoe	in	De	Kwakel	de	begrafenisvereniging	werkt.	De	opmerking	om	klein	
(=in	de	eigen	parochie)	te	beginnen	met	vooral	jongerenactiviteiten	is	
duidelijk	benoemd	en	onderbouwd.	Maar	daarnaast	moeten	ook	regionaal	
georganiseerde	“events”	breed	worden	gepromoot,	zoals	de	jongeren-
zang-dag	KISI	op	zaterdag	10	november.	We	moeten	beseffen	dat	niet	
iedereen	wekelijks	op	zondag	naar	de	kerk	komt,	maar	toch	betrokken	en	
actief	kan	zijn.	Hier	moeten	we	op	in	zien	te	spelen.	
	

Al	met	al	een	geslaagde	stap	in	ons	Samenwerkingsverband.	Met	concrete	
afspraken	tot	overleg	tussen	de	administraties,	het	vormen	van	een	
jongerenwerk	denktank	en	vanuit	diverse	kanten	de	opmerking	dit	
halfjaarlijks	op	de	agenda	te	zetten.		
Er	is	duidelijk	vertrouwen	in	elkaar	en	in	de	toekomst.	God	zij	dank!	
	
Namens	het	Kerkbestuur,	
	

Miranda	van	Rijn	
	
Secretaris	van	Samenwerkingsverband	
Aalsmeer-De	Kwakel-Kudelstaart-Nes	aan	de	Amstel-Uithoorn	
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d Amstel email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
E. van Rooden Commissie zieken en bejaarden 
 tel. 0252-517592 
 
E. Timmermans tel.: 0297-530697 
Aan de Zoom 26 
1422 MC Uithoorn 
 
M. den Haan tel.: 0297-582165 
De Oude Visscher 20 
1189 WP Nes a/d Amstel 
 
W. Rijnbeek verzorging vervoer naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
A. Blokker kopij Urbanesklanken 
Nessersluis 18d email: agnes@nessersluis.net 
3646 AD Waverveen tel.: 0297-582482 
 
K. Rijnbeek technische dienst 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d Amstel 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes 
Voorzitter: Yvonne Seebregts tel.: 0297-582148 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. A.van Schaik, tel.: 0297-582992 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 06-53691688 
 email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-6471212 
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen 0297-583448 
 
Bankgegevens 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL22 RABO 0392 3534 07 
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur: 
R K Kerkbestuur St. Urbanus NL41 INGB 0000 5783 72 
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