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C. Stevens  secretaris 
B. von Suttnerlaan 56 tel.: 020-6473238 
1187 SW Amstelveen Email: cstev@ziggo.nl 
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1189 WN Nes a/d A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
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Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl  
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Beste medeparochianen, 
 
 
"... Beste Samuel, beste Henry, namens alle parochianen, 
vrijwilligers, de parochievergadering en het kerkbestuur: Hartelijk 
welkom hier in ons midden, hier in onze parochie, hier in onze 
St. Urbanuskerk. Het is de plek waar we lief en leed beleven én 
samen delen, waar we ons geloof belijden en God ontmoeten. Dat 
jullie je hier thuis zullen voelen en de warmte van de parochie 
mogen ervaren. Dat we elkaar mogen inspireren, als mens en in ons 
geloof. Daar vertrouwen wij op...."  
 
Dat waren de woorden waarmee we pastoor Samuel en parochie-
vicaris Henry hebben verwelkomd op 08 september jl. Aansluitend 
hebben we samen de Eucharistie gevierd, waarin Samuel in het kort 
zijn levensverhaal vertelde en hoe hij tot zijn priesterschap is 
gekomen. Aangeraakt door God, toen hij alles bezat wat hij wilde 
hebben in het leven, de aanwezigen rakend met zijn verhaal als 
mens in ons midden. Het maakte op allen aanwezig een diepe 
indruk! Het levensverhaal van Henry is soortgelijk: u kunt beide 
introducties lezen verderop in deze Urbanesklanken.  
Na afloop, onder het genot van koffie en gebak, hebben velen nog 
nader kennis gemaakt met beide priesters. De hartelijkheid en 
warmte van beide kanten geeft vertrouwen voor de toekomst! 
 
Schreef ik in de vorige editie nog over weinig vooruitgang in het 
proces van onderhoud aan de Noordgevel, ondertussen hebben we 
de toestemming van het bisdom ontvangen op ons verzoek om te 
mogen starten met het vervangen van de leien, het lood, de loden 
goten en regenpijpen van de Noordgevel en sacristie! Ook de eerste 
bouwvergadering heeft reeds plaatsgevonden. Begin november 
zullen de steigers geplaatst gaan worden; het streven is om vóór de 
kerst i.i.g. de Noordgevel weer 'spik en span' klaar te hebben.  
Het laatste nieuws hierover kunt u altijd lezen op onze website, vers 
van de (Urbanus)pers: www.urbanusparochienes.nl 
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Mocht u 122 jaar standvastige lei- en loodbedekking als verbinding 
met onze kerk al een prestatie vinden, wat dacht u van het gegeven 
dat de gehele familie Van het Schip samen al 1000 jaar is 
verbonden met Nes en onze parochie...  Zij willen dit samen met u 
vieren op 08 oktober a.s. tijdens een plechtige Eucharistieviering. Na 
afloop alle gelegenheid om onderling de mooie verhalen van vroeger 
weer eens op te halen. Verderop in deze Klanken meer hierover. 
 
Op 26 september is als speerpunt om de geloofsgemeenschap te 
laten voortbestaan, de Kinderclub van start gegaan. In de Kinderclub 
willen we de kinderen kennis laten maken van het goede in onze 
religie, de kinderen en hun ouders motiveren om deelgenoot te zijn 
in het mysterie van ons geloof en hen meer te betrekken bij de 
parochie.  Laat ons hier vol op inzetten want zij zijn in de huidige 
woelige tijd immers de bouwstenen die de toekomst van ons geloof 
en onze Sint Urbanusparochie vorm moeten geven.            
Voor jullie, beste kids: Naast leerzaam en interessant vooral erg leuk 
en gezellig om je leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Doen! Je bent van 
harte uitgenodigd, evenals je vriendjes en vriendinnetjes. Op zondag 
20 oktober gaan we dan samen weer een gezinsviering houden, 
waarbij pastoor Kees Veltman en Elly van Rooden voor zullen gaan. 
Leuk als jullie er dan ook bij zijn! 
 
Voor een mooie muzikale afwisseling en kennismaking met 
muziekvereniging Bovenkerk: Daarvoor moet u op zondag 
27 oktober om 14.15 uur in onze kerk aanwezig zijn. Wederom 
georganiseerd door Stichting Vrienden van Urbanus waarmee ze 
een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud van onze 
Rijksmonumenten.  
Ook in het onderhoud aan de Noordgevel, zoals beschreven 
hierboven, dragen zij voor een groot gedeelte bij. Daar zijn we de 
Stichting en haar leden zéér dankbaar voor! In deze editie kunt u 
ook lezen over het verloop van Tarzan z'n jubileum en wat dit voor 
de Stichting en parochie nogal onverwacht opleverde... 
 
Als we iets verder kijken: Op 01 november a.s. presenteert diaken 
Rob Mascini zijn eigen boek getiteld 'Helden, heiligen en pioniers'. 
Over het zeer uitgebreide programma met prominente gasten en 
hoe u zich hiervoor kunt opgeven kunt u verderop meer lezen. 
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Als laatste hebben we nog een aantal huishoudelijke mededelingen 
voor u: met terugwerkende kracht is per 01 juni jl. onze vice-
voorzitter Rinus Lagerberg, op eigen verzoek en in samenspraak 
met de overige bestuursleden, afgetreden en vervolgens door de 
bisschop benoemd tot algemeen lid van ons parochiebestuur. Zijn 
schrijven hierover vindt u ook in deze Urbanusklanken.  
 
Tevens zijn we verheugd u te kunnen melden dat per dezelfde 
datum Casper Stevens bereid is gevonden ons bestuur te komen 
versterken. Het is niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden die deze 
taak nog op zich willen of kunnen nemen. Daar zijn we zeer blij mee 
en we zijn ervan overtuigd dat Casper met zijn inbreng, kennis en 
contacten buiten de parochie een goede aanwinst is voor ons team 
en de parochie zelf. Casper, heel veel succes en plezier toegewenst 
voor de komende periode. 
Om voor u het plaatje compleet te maken, een opsomming van de 
leden van het ‘nieuwe’ kerkbestuur:  
•  voorzitter pastoor Samuel Marcantognini,  
•  vice-voorzitter John Fontijn,  
•  penningmeester Joop Sibum,  
•  secretaris Casper Stevens, 
•  algemeen lid Rinus Lagerberg. 

 
Als bestuur willen we Rinus graag heel hartelijk danken voor zijn 
8 jaren trouwe dienst, inzet en inspiratie die hij gaf als hoofd van ons 
team. Altijd in het belang van de parochie en haar parochianen 
handelend. Je nuchtere kijk, gezelligheid, constructieve benadering 
en je worstelen met het nemen van soms hele moeilijke 
beslissingen: het was de niet eenvoudige, bijna dagelijkse praktijk 
waarin je de juiste weg probeerde te vinden, altijd samen met de 
andere bestuursleden. Nogmaals heel hartelijk dank en we zijn blij 
dat je het bestuur nog een tijdje blijft ondersteunen. 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november. 
 
Hartelijke groeten, 
Uw parochiebestuur. 
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Beste parochianen, 
 
 
Op 15 september ontving ik van de bisschop van Haarlem 
het bericht dat ik, met terugwerkende kracht, per  
1 juni 2013 ben ontheven uit mijn functie van 
vicevoorzitter van de St. Urbanus-parochie. Mijn 
maximale termijn van 8 jaar als uw vicevoorzitter zit 
er dus op maar ik ben verheugd dat John Fontijn per 
diezelfde datum als mijn opvolger is benoemd en ik ben 
ervan overtuigd dat de belangen van onze parochie 
daarmee in goede handen zijn. 
 
Hoewel afscheid nemen altijd iets weemoedigs heeft, 
dingen gaan voorbij, ben ik dankbaar dat ik de 
afgelopen 8 jaar een bijdrage heb mogen en kunnen 
leveren aan de parochie die mij zo na aan het hart ligt 
en waarbij uw steun en vertrouwen mij geraakt hebben. 
 
In de vaste overtuiging dat ik kon rekenen op de 
expertise van pastoor Verspeek, ben ik in juni 2005 vol 
goede moed aan de klus begonnen. Het werd me al snel 
duidelijk dat de functie meer omvatte dan ik had 
bevroed. Maar ik zag elk voorbijkomend onderwerp als 
een uitdaging, mede vanwege de goede samenwerking met 
de overige bestuursleden, de parochievergadering en de 
pastoor. De functie heeft mij veel geleerd en zoals met 
alles in het leven: er waren mooie momenten en er waren 
ook heel moeilijke momenten gerelateerd aan de 
besluiten die een bestuur nu eenmaal moet nemen. 
 
Na het verschijnen van de nota’s “Nieuwe tijden, nieuwe 
wegen” van het bisdom en na het overlijden van pastoor 
Verspeek werd duidelijk dat de samenwerking tussen 
parochies in de regio versterkt moet worden.  
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Op dit moment zijn de besturen van de diverse parochies 
in ons cluster druk doende deze verdere samenwerking 
vorm te geven. 

 
Een rol als bestuurder in een groter samenwerkings-
verband zie ik voor mijzelf niet weggelegd. Immers, een 
dergelijke rol vraagt om hoger gekwalificeerde 
capaciteiten op zowel het bestuurlijke vlak als op het 
vlak van omgaan met moderne communicatiemiddelen en die 
capaciteiten dicht ik mijzelf niet toe. Daarnaast zie 
ik ook de komst van het nieuwe pastorale team binnen 
ons cluster als een nieuw begin. 
 
Het is daarom dat ik van mening ben dat dit een goed 
moment is afscheid te nemen van ons bestuur in de rol 
van vicevoorzitter. Ik blijf nog korte tijd aan als 
algemeen lid, meer bedoeld om lopende zaken en knowhow 
over te dragen aan mijn opvolger. 
 
Ik ben zeer verheugd dat mijn opvolger er een is uit 
een jongere generatie, meer bekwaam om toekomstige 
uitdagingen het hoofd te bieden. Ik wens John Fontijn 
daarom veel succes en wijsheid in zijn nieuwe rol. 
 
Dank aan eenieder met wie ik uit hoofde van mijn 
functie als vicevoorzitter op welke wijze dan ook te 
maken had. En vooral, dank aan al die parochianen, aan 
u dus, die mij gedurende de afgelopen 8 jaar zoveel 
vertrouwen hebben gegeven. 
 
Rinus Lagerberg 
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Misintenties, zaterdag 5 oktober, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Ans Schouten-van Groeningen 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 6 oktober, 10.00 uur 
Siem Bouwman 
Kors van Rijn 
Jan Markwat 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Henk en overleden familie De Dood 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Joanna van Oostveen 
Cees Overwater 
Paul Nieuwendijk 
Piet van Rijn 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Piet Schrama 
Martin Groen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Uit dankbaarheid voor een 10-jarig huwelijk 
Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het bereiken van de  
 gezamenlijke leeftijd van 1000 jaar 
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Misintenties, zaterdag 14 september, 19.00 uur 
Maria Brozius-van de Berg 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 15 september, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Overleden ouders Jaap en Riet van ‘t Schip 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Lien Bouwman-Leurs 
Henk en overleden familie De Dood 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrana-Huijg 
Jan Markwat 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Peter van Lunteren 
Joanna van Oostveen 
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Misintenties, zaterdag 19 oktober, 19.00 uur 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Kees Fontijn 
Maria Brozius-van den Berg 
Jan Andriessen 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 20 oktober, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Jan Markwat 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Dave de Laat 
Henk en overleden familie De Dood 
Jo Venes-van Tol 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Marcel van Amsterdam 
Overleden ouders Veenhof-Soppe 
Joanna van Oostveen 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
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Misintenties, zaterdag 28 september, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Maria Brozius-van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 29 september, 10.00 uur 
Kors van Rijn 
Nico de Jong 
Jan Markwat 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overl.ouders Adriaan en Wilhelmina van den Bosch-van Schie 
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie 
Edwin Houtkamp 
Overleden familie Huyskes-Roeleveld 
Klaas Zwartendijk 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Gerard Koeleman en overleden familie 
Jan Pronk en overleden familie 
Lien Bouwman-Leurs 
Om liefde voor elkaar 
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Missio Wereldmissiemaand 2013: GODS WOORD 
Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania 
 
Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. 
In de kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men 
wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit 
betrekking heeft op het dagelijks leven. 
 
Tanzania 
Het Oost-Afrikaanse land met zijn vele natuurschoon (Serengeti, 
Kilimanjaro) heeft ongeveer 43,6 miljoen inwoners.Ruim 40% van de 
Tanzanianen is jonger dan 14 jaar. De situatie met betrekking tot de 
gezondheidszorg is niet rooskleurig. Meer dan 1,4 miljoen 
mensenleven met hiv/aids. Echter de grootste doodsoorzaak is 
malaria. In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet 
officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde 
christenen. De katholieke kerk heeft 34 bisdommen. De kern van het 
kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 kleine Christelijke 
Gemeenschappen. 
 
Kleine Christelijke Gemeenschappen 
In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij 
elkaar om te bidden, Gods Woord te delen en te praten over hun 
zorgen. Als het nodig is, legt de groep een beetje geld bij elkaar, 
zodat een zieke de juiste behandeling krijgt of er voor een kind 
schoolspullen kunnen worden gekocht. De groepsleden kiezen uit 
hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie 
bezoekt de groepen regelmatig. 
 
Samen bidden 
In Tanzania zijn de mensen arm. Samen bidden zij tot God, zodat zij 
hun levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid 
heeft, de christenen op een of andere manier te ondersteunen - in 
geloof en in betere levensomstandigheden - dan zijn zij daar zeer blij 
mee. Daarom vragen wij u, voor de christenen te bidden.  
 
Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en 
geef aan de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw 
bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand 
te Den Haag. 
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HELP ONS HELPEN 
In oktober missiemaand vragen wij Uw aandacht voor de Voedselbank. 
Wij willen in oktober beginnen met het inzamelen van houdbare 
voedingsmiddelen en/of reiningsmiddelen voor dit doel, de nood is nog 
steeds hoog. Achter in de kerk is een mand geplaatst, waar U de goederen 
in kunt doen. U kunt het wensenlijstje "Help ons helpen" raadplegen om 
eventueel ideeën op te doen voor aan te leveren goederen. 
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 
 
In deze Urbanesklanken zit een boekenlegger en er staat een mooi gebed 
op "Geborgen in uw handen". 
 
In het weekend van 19/20 oktober wereldwinkel-verkoop achter in de 
kerk, tevens gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee 
of een bekertje limonade. De Missiegroep 
 
WENSENLIJSTJE 
Met een boodschap van ons wensenlijstje draagt u bij aan het 
voedselpakket voor een gezin in nood in Uithoorn/Amstelveen. Voor de 
wekelijkse voedselpakketten hebben we voortdurend behoefte aan de 
houdbare kruidenierswaren die een gemiddeld gezin gewoonlijk gebruikt. 
Met het oog op de houdbaarheid kunnen wij versproducten alleen na 
overleg verwerken. 
Houdbare voedingsmiddelen Reinigingsmiddelen 
blik corned beef afwasmiddel 
blik groenteconserven allesreiniger 
blik tonijn in olie douchegel 
braadboter shampoo 
chocoladepasta stuk zeep 
hagelslag tandpasta 
houdbare melk waspoeder 
kuipje halvarine 
macaroni/rijst/pasta 
pak gemalen koffie 
pak suiker  U kunt tot en met zondag 27 oktober 
pak thee boodschappen inleveren. 
pannenkoekmeel Maak aub een keuze uit het lijstje. 
pindakaas U kunt de boodschappen in de mand 
pot jam achter in de kerk deponeren. 
slaolie 
soep 
tomatenpuree 
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Activiteitenoverzicht oktober 2013 
 
 

Datum Tijd Wat Wie/Waar 

Za. 5 okt. 19.00 uur DOP-viering Marino den Haan 

Zo. 6 okt. 10.00 uur Eucharistieviering / 
1000 jr  
Fam.Van ‘t Schip 

Pater C. Bartels 
 
 

Za. 12 okt. 19.00 uur DOP-viering Maurice Fontijn 

Zo. 13 okt. 10.00 uur Eucharistieviering Pastoor Samuel 
Marcantognini 

Za. 19 okt. 19.00 uur DOP-viering Maurice Fontijn 

19-20 okt.  Wereldwinkelverkopen na de dienst 

Zo. 20 okt. 10.00 uur Eucharistie / 
gezinsviering 

Kees Veltman,  
Elly v. Rooden 

Za. 26 okt. 19.00 uur DOP-viering Casper Stevens 

Zo. 27 okt. 10.00 uur Woco-viering Diaken J.Huijgens of 
Elly v. Rooden 

Zo. 27 okt. 14.15 uur Concert 
Vrienden Urbanus 

Muziekvereniging 
Bovenkerk 
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Muziek Organist Lector Misdienaars 

Samenzang Peter Overdijk    

Samenzang 
 
 

Peter Overdijk Wies Hogeveen Frans, Sjaak 

Samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia 
 

Niek Baas 
 

Paul Goossens Casper, Anne, 
Maayke 

Samenzang Peter Overdijk   

  

Samenzang 
 

Peter Overdijk 
 

geen ivm 
gez.viering 

Cock, Ab 

Samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia 
 

Niek Baas 
 

Margaret 
Timmermans 
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Dierbare broeders en zusters, 
 
Per 1 september j.l. zijn mijn medebroeder Henry Rivas en ik de nieuwe 
priesters van de St. Urbanusparochie en van de parochies van Uithoorn en 
de De Kwakel. Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om mij even 
aan u voor te stellen. 
 
Ik ben geboren in 1970 in Fano, Midden-Italië aan de Adriatische kust ten 
zuiden van Rimini. Ik ben de oudste van twee zonen, mijn ouders leven nog 
en zijn beiden met pensioen, mijn broer is getrouwd en heeft drie kleine (en 
zeer drukke!) jongens. Ongeveer 90 % van de Italianen zijn op papier 
rooms katholiek en dat was ook het geval in mijn familie. Katholiek zijn op 
papier betekende voor mij dat ik uit traditie werd gedoopt, de eerste 
communie deed en ook het vormsel ontving. Voor de rest waren mijn 
ouders niet praktiserend en, na mijn vormsel, raakte ik langzaamaan ver 
van de Kerk. 
 
Door mijn affiniteit met de wiskunde koos ik op de middelbare school om 
boekhouding te gaan studeren; ondertussen werkte ik in de weekenden en 
in de vakanties als ober in restaurants om wat geld te verdienen. Vrienden, 
voetbal, disco, motor, sportieve auto, geld, enz.: dat was mijn oppervlakkig 
leven toen ik op mijn 20ste mijn militaire dienstplicht moest vervullen bij de 
marine: een jaar lang op een schip in de Middellandse Zee als 
radiotelegrafist. Het betekende voor mij de kennismaking met de harde en 
donkere kant van het leven: van dichtbij zag ik het menselijk lijden en waar 
een leven zonder God toe leidt. Met de ogen van vandaag zie ik in die 
ervaring een soort voorbereiding voor mij om terug te gaan naar de Kerk. 
Na mijn diensttijd ging ik werken eerst in een suikerfabriek en dan in een 
aardolieraffinaderij; later werkte ik als boekhouder op het kantoor van een 
vervoerbedrijf. Inmiddels kreeg ik ook een relatie met een vriendin en wij 
begonnen serieus te denken aan een toekomst samen en om een gezin te 
stichten. 
 
Menselijk gesproken had ik toen alles maar niet het belangrijkste, namelijk 
een antwoord aan de vraag: waar leef ik voor? Op ’n dag werd ik 
uitgenodigd voor een catecheseavond voor jongeren en volwassenen. Niet 
dat ik terug naar de Kerk wilde, maar de persoon die mij uitnodigde drong 
nogal sterk aan. De avond dat ik naar die catechese ging luisteren herinner  
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ik mij nog heel goed: voor het eerst hoorde ik spreken over Gods liefde en 
barmhartigheid voor mijn leven, dat Jezus Christus mij bemint zoals ik ben, 
met al mijn zwakheden en zonden. Op die avond begon ik antwoorden te 
vinden op de vragen van mijn leven maar vooral riep Jezus Christus mij om 
Hem te volgen. Zo kwam ik terug in de Kerk, in een gemeenschap met 
andere broeders en zusters, want het geloof beleef je niet in je eentje. Een 
jaar later voelde ik duidelijk de roeping om Jezus te volgen als priester: het 
was aanvankelijk een strijd want priester worden leek mij niks en ik had 
nog mijn vriendin maar uiteindelijk won God die strijd… De “genadeklap” 
viel tijdens de Wereld Jongeren Dagen van 1993 in Denver (VS): toen was 
ik blij dat God mij riep en een paar maanden later was ik al op het 
seminarie in Nederland. Ik wilde graag naar de missie en werd naar 
Nederland gestuurd. Men zou kunnen zeggen: “Is Nederland dan 
missieland???” Nou en of! Ik denk dat heel de wereld missieland is, maar 
vooral Europa. 
 
Koud, moeilijke taal, cultuurverschillen. De eerste jaren was het even 
wennen… Maar ik zag gelukkig de aanwezigheid van de Heer en mocht 
zijn hulp bij alles ervaren. In 1999 ben ik door mgr. Punt tot priester gewijd 
voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. De eerste jaren werkte ik als 
parochievicaris naast een Nederlandse pastoor en in 2002 werd ik pastoor-
administrator in Alkmaar Noord en later van de hele regio Alkmaar. Sinds 
2002 woon en werk ik samen met mijn medebroeder priester Henry Rivas; 
ik ben ook heel blij dat dat zo mag blijven nu wij beiden zijn gevraagd deze 
nieuwe uitdaging aan te gaan in uw parochie. De afgelopen drie jaar heb ik 
ook een studie gevolgd en een licentiaat in Liturgie behaald waardoor ik nu 
ook een paar uurtjes per week les zal geven op de priester-, diaken- en 
catechistenopleiding van het bisdom. 
 
Ik hoop u snel te leren kennen, samen met u de weg van het geloof te lopen 
en te werken aan de toekomst van onze Kerk. Het zijn in vele opzichten 
moeilijke tijden, ook voor de Kerk (zoals we trouwens in de geschiedenis al 
vaak hebben gezien) maar de Heer laat onze boot niet in de steek. Uit 
persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat het Evangelie ook voor de mens 
van vandaag een enorme aantrekkingskracht heeft. Mensen zijn ook 
vandaag op zoek naar zin en geluk, naar vrede en voldoening. En dit alles 
vinden wij uiteindelijk niet in de wereld, namelijk niet in geld, macht en 
alles wat voorbijgaat.  
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Daarom geloof ik dat, naast het koesteren en bewaren van wat wij al 
hebben, de Nieuwe Evangelisatie de eerste prioriteit moet zijn voor onze 
Kerk. Het Evangelie uitzaaien op de velden van onze moderne 
samenleving. Er is hoop voor de toekomst, de hoop die voortkomt uit ons 
geloof en waardoor wij weten dat God van ons en van elke mens houdt, ook 
vandaag. Als wij dit kunnen ervaren en beleven als kerkgemeenschap, dan 
zijn wij al bezig met evangelisatie. 
 
In de hoop spoedig met u kennis te maken, vraag ik u alvast om een 
cadeau(!): bidt voor ons want wij zijn maar arme mensen. 
 
Hartelijke groeten! 
 
Pastoor Samuel 
 
 

 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben om een woord tot u te 
mogen richten.  
Ik ben in 1959 in San Carlos in Zulia geboren. Zulia is een deelstaat 
van Venezuela, met als hoofdstad Maracaibo en ligt in het 
noordwesten van mijn geboorteland bij het meer van Maracaibo. 
Venezuela is in grote trekken een katholiek land.  
Ik ben de jongste van vier kinderen (één broer en twee zussen), mijn 
ouders zijn al heengegaan naar het huis van hun Vader in de hemel, 
mijn vader in 1992 en mijn moeder in 2009. Ik ben mijn ouders van 
harte dankbaar voor de gave van mijn leven en ook dat zij mij 
hebben laten dopen.  
In 1972 deed ik de eerste communie maar nadien was ik niet meer 
bij de kerk betrokken. Ik was uitsluitend bezig met mezelf: studeren, 
werken om mijn toekomst op te bouwen – ‘huisje, boompje, beestje’ 
zoals dat in Nederland heet. In de periode dat ik aan de universiteit 
studeerde, kwamen mijn diepere levensvragen naar boven. En toen 
ik 25 was, worstelde ik met de vraag  “wat is de zin van mijn leven? 
Waar leef ik voor? Waarom moet ik lijden?”. Kortom, ik zocht een 
antwoord op de vragen van een bestaan dat ik als zinloos was gaan  
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ervaren. Tot dan toe had ik alles op mijn eigen menselijke kracht 
gedaan: een opleiding economie (ik was dus  econoom van beroep 
voordat ik priester werd), actief in de politiek,  geld verdienen, met 
mijn vriendin uitgaan, veel boeken lezen om de vrije tijd te doden.  
In deze persoonlijke crisis dacht ik bij mijzelf: het leven kan toch niet 
zo treurig zijn, er moet nog iets anders bestaan dan alleen maar 
ellende!  
 
Achteraf besef ik dat dit een innerlijke inspiratie van God was. En 
God, die Liefde is, stuurde een persoon op mij af die me uitnodigde 
om in een parochie catechese-avonden te gaan volgen. En vanaf 
die tijd is mijn leven totaal veranderd en kreeg mijn geloof concreet 
gestalte in wat later zou uitmonden in de roeping tot de 
priesterschap. In 2000 ben ik door Mgr. Punt tot priester gewijd voor 
het bisdom Haarlem-Amsterdam.  
Sindsdien heb ik, samen met pastoor Samuel, 12 jaar in de 
Mariaparochie te Alkmaar Noord gewerkt, waarvan 9 jaar tevens in 
de Laurentiusparochie te Oudorp.  
 
De Wereld Jongeren Dagen van 2011 in Madrid was voor mij een 
bijzondere pelgrimstocht want tijdens de avondwake (een vigilie die 
aan de slotmis op zondagmorgen voorafgaat) kreeg ik last van mijn 
rug, wat later een vorm van huidkanker bleek te zijn. Het is niet 
agressief maar vraagt wel om een behandeling. Godzijdank is de 
huidaandoening op tijd aangepakt en behandeld. Vandaag mag ik 
zeggen dat mijn gezondheid de laatste 17 maanden veel verbeterd 
is. En zo mag ik hopen, als God het wil, aan de volgende WJD van 
2016 in Krakau (Polen) te kunnen deelnemen. 
Maar vóór het zo ver is, zal ik zeker met velen van u persoonlijk 
kennis hebben gemaakt, dus graag tot ziens, 
Met vriendelijke groeten,  
 
Henry Rivas Franco, Parochie-vicaris 
 

 

Collectes oktober    
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 5 en 6 oktober.  
De collecte voor de Wereldmissiedag voor de kinderen is i.v.m. de 
kinderviering verplaatst naar het weekend van 19 en 20 oktober. De 
kindercollecte loopt hierdoor samen met de collecte voor de Pauselijke 
Missiewerken   Missiezondag.  
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Opbrengst collectes  
 

24 + 25 augustus 247,15 Miva zomercollecte 
31 aug. + 1 september  303,20  
  8 september 485,55  
14 + 15 september 348,30  
zondag 22 september  285,60  
 
De installatie van pastoor Samuel Marcantognini 
 

Op zaterdag 21 september is pastor Samuel door deken Ambro Bakker tot 
pastoor van de Emmaüsparochie in Uithoorn en als administrator van de 
parochies Sint Jans Geboorte in de Kwakel en onze Sint Urbanus parochie 
geïnstalleerd. De installatie verliep volgens het traditionele gebruik als 
volgt: 
De celebranten zijnde deken Bakker, pastoor Samuel en kapelaan Henry 
werden buiten -voor de gesloten kerkdeur- verwelkomd door de 
vicevoorzitter van de Emmaüsparochie de heer Herman van Bemmelen. 
Deze overhandigde na de welkomstwoorden de sleutels van de kerk aan 
deken Bakker, vervolgens gaf deze de sleutels van de Burght weer door 
aan de nieuwe pastoor met de woorden: ‘’ Ontvang de sleutel van het huis 
van God waar mensen willen samenkomen om te luisteren naar Gods 
woord en de sacramenten ontvangen’’ (over de geluidsinstallatie van de 
kerk waren de bezoekers getuige van deze ceremoniële overdracht van de 
sleutels.) Hierna betraden de met lectoren en misdienaars de kerk en kon 
de viering ondersteund door het Emmaúskoor o.l.v. Peter Huijmans en 
organist Frans Pieck aanvangen.  
 

Deze indrukwekkende viering -waarbij ook een flinke groep bezoekers uit  
Alkmaar aanwezig was- werd afgesloten met een speciaal voor deze avond 
geschreven lied waarvan ik u de tekst niet wil onthouden: 
 

Door de wereld gaat een woord,  en het drijft pastores voort, 
hunkerend naar het pastoraat,  roeping die niet overgaat. 
Samuel en Henry, kwamen uit een warm en zuid ’lijk land, 
en nu werken zij hier samen in ons koude kikkerland. 
 

Zij zijn missionaris hier en dat doet ons veel plezier, 
want ieder weekend is er mis, wat voor ons onmisbaar is. 
Samuel en Henry, trekken verder door het barre land, 
vanuit Alkmaar in het noorden, naar ons mooie Amstelland. 
 

Zij hebben een schone taak: Nes, Uithoren en de Kwaak, 
wonend aan de Christinalaan, dat is hier niet ver vandaan. 
Samuel en Henry, welkom bij ons in het cluster hier, 
’t reizen moet nu even stoppen; uw bestemming is nu hier.  
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Beste mensen van Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel, 
 
Met veel trots en voldoening kan ik u vertellen dat mijn boek klaar is. 
De laatste drie maanden heb ik er extra hard aan gewerkt… het 
waren de laatste loodjes. Op 1 november zal het gepresenteerd 
worden in een grote plechtigheid in Hoofddorp. Dan is het ook vijftig 
jaar geleden dat de bisschoppen tijdens het concilie besloten om het 
diakenambt als een permanent ambt in de kerk te herstellen. Ons 
bisdom nodigt de katholieke en protestante diakens van Nederland 
uit om dat te gaan vieren. En bij die gelegenheid is dus de 
boekpresentatie. 
De afgelopen dertig jaar heb ik de wereld afgereisd om bisschoppen, 
seminaries, diakens te adviseren en te helpen, om studie te maken, 
verhalen te horen. Omdat ik ook vele jaren in dit studiecentrum 
verantwoordelijk was voor de contacten met andere kerken, heb ik 
ook heel wat geleerd van de oecumene. In mijn boek doe ik van dat 
alles verslag. Zo staan er vele interviews in met allerlei geestelijken 
en medewerkers waarin ik beschrijf hoe zij allen in de traditie staan 
van de diaconie in de kerken. Ook worden de werkzaamheden en 
vooral het "waarom?" daarvan beschreven van de diaken door de 
eeuwen heen. 
Graag wil ik u uitnodigen voor mijn presentatie. U kunt zich 
aanmelden via onderstaande strook. 

Pastor Rob Mascini 
Het programma luidt als volgt: 
  
Symposium ʻHelden, heiligen en pioniersʼ. 
Wanneer: 1 november (Allerheiligen).  
Waar: H. Johannes de Doperkerk, Kruisweg 1071, 2131 CT 
Hoofddorp.  
Dagvoorzitter:  Drs.Wilfred Kemp (Presentator RKK-tv) 
 
Programma: 
13.30u: Ontvangst en gelegenheid Bijbelse tuin en boekwinkel het 
Kruispunt te bezoeken. 
14.30u: Eucharistieviering met Mgr. J.Hendriks, hulpbisschop 
bisdom HaarlemAmsterdam  
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15.30 u.: Lezing door Mgr. J. Hendriks over het herstel van het 
permanent diaconaat gedurende het Tweede Vaticaans concilie. 
15.50 u.: Presentatie door diaken Rob Mascini over de ontwikkeling 
van diaconaat en diaconie in de kerken sinds 1963. 
16.20 u.: Overhandiging eerste exemplaren van het boek ʻ Helden, 
heiligen en pioniersʼ. 
16.30 u. : Pauze 
16.45 u.: Forumgesprek o.l.v. Wilfred Kemp (RKK) met Monic 
Slingerland (Trouw), Mgr.J.Hendriks, Prof. Dr. H. Noordegraaf 
(Protestantse Theologische Universiteit Utrecht) en Stijn Fens 
(Vaticanoloog) met als thema: “Welke gevolgen heeft de 
uitverkiezing van paus Franciscus voor de diaconie ?ʼ 
17.15 u.: Einde symposium. 
17.30 u.: Maaltijd voor gasten symposium. (facultatief) 
 
JA IK MELD MIJ AAN VOOR HET SYMPOSIUM “HELDEN, 
HEILIGEN EN PIONIERS”: 
Naam: 
Adres: 
Postcode/Woonplaats: 
Ik neem deel aan: 

O  Het symposium en heb € 27,50 overgemaakt. Rek.nr. 
1983.08.825 t.n.v. Adveniat o.v.v. “Helden, Heiligen en Pioniers” 
O  Diner voor .. persoon.-onen en heb .. x  € 10,- overgemaakt. 

Bon s.v.p. opsturen naar Adveniat t.a.v. J.van Poppel, Postbus 44, 
3740AA Baarn. 
 
NB. Het boek ʼ Helden, heiligen en pioniersʼ, (winkelprijs € 27,50) 
ontvangt u op het symposium in de pauze. Opsturen van deze 
uitgave is alleen mogelijk als u bestelt via www.adveniat.nl . Verder 
is deze uitgave na afloop van het symposium in boekhandel ʼ Het 
Kruispuntʼ te koop en vervolgens in elke Nederlandse boekhandel. 
 
Ook kunt  u zich aanmelden per e-mail via info@adveniat.nl en wel 
vóór 23 oktober 2013, onder vermelding van het aantal personen. U 
ontvangt na aanmelding een bevestiging met dagprogramma, 
plattegrond van de beeldentuin en routebeschrijving. 
 

 
23 



De Open Monumentendagen 2013: “Pracht en Praal”  
 

 
 

De titel “Pracht en Praal” voor de Open Monumentendagen van 14 en 15 
september gaven precies weer waar het bij de Urbanuskerk van de Nes om 
gaat. Het kon niet beter verwoord worden. 
Op zaterdag was het bezoek misschien gering te noemen, maar de 
bezoekers waren buitengewoon geïnteresseerd. Onder hen waren opvallend 
veel Engelstaligen. Een Amerikaanse bezoekster was zeer onder de indruk 
van het interieur. “Zoiets hebben wij in Amerika niet” liet zij weten. Het 
weer zat zaterdag niet mee, zondag was dat anders en dat was te merken 
ook: meer dan 100 belangstellenden konden wij begroeten. Ook nu weer 
veel mensen die de kerk vaak van buiten hebben gezien, maar nog nooit 
binnen waren geweest. Het was een dankbaar publiek dat veel gebruik 
maakte van de rondleidingen en zeker van de mogelijkheid de toren te 
beklimmen. Dat laatste blijft een trekpleister. De kleine tentoonstelling van 
panelen met archiefstukken over de Urbanuskerk en de vitrines waarin het 
handmatige proces van tegels maken en beschilderen werd uitgelegd trok 
eveneens belangstelling. De muzikale bijdragen op deze dagen werden zeer 
gewaardeerd. 
De Open Monumentendagen zijn ieder jaar weer een goed moment om de 
Urbanuskerk van de Nes onder de aandacht te brengen en dat kan niet vaak 
genoeg worden gedaan. Zoals altijd is de organisatie van deze dagen en ook 
andere evenementen in en om de kerk niet mogelijk zonder een 
enthousiaste groep vrijwilligers. Zij staan maar altijd weer klaar. Heel veel 
dank aan allen die deze dagen weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
Joop Quint, secretaris Stichting Vrienden Urbanuskerk Nes a/d Amstel 
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Beste  Oud-Dorpsgenoten, 
Misschien kijkt u een beetje vreemd op als u dit stukje van de familie  
Van ’t Schip in uw kerkblad ziet staan. Maar daar is echter een goede reden 
voor: Wij zijn als broers en zussen (de 17 kinderen van Reinier en Annie 
van ’t Schip) als je alle leeftijden bij elkaar optelt, op 5 oktober a.s.  
1000 jaar oud. Een goede reden om dit heuglijke feit te herdenken in de 
plaats waar wij (bijna) allemaal zijn geboren, naar school zijn gegaan en 
een groot deel van onze jeugd hebben doorgebracht. 
Op zondag 6 oktober a.s. starten wij de feestelijkheden met het bijwonen 
van de kerkdienst om 10.00 uur in de St. Urbanuskerk. Wij zouden het 
bijzonder op prijs stellen als zoveel mogelijk oud-dorpsgenoten deze dienst 
met ons willen bijwonen. Ook de broers en zussen van onze ouders en hun 
kinderen zijn voor deze dienst uitgenodigd. Ondanks ons drukke 
feestprogramma kunnen we na afloop van de dienst ongetwijfeld nog even 
de gelegenheid vinden om wat oude herinneringen op te halen. 
Namens de broers en zussen Van ’t Schip, 
 Rinus van ‘t Schip 
 

 
 
Nesser Dames Vereniging 

maandag 28 oktober 2013: Likeurproeverij 
 

 
Deze avond wordt verzorgt door de heer Heuzinkveld met een 
cabareske likeurproeverij. 
Zorg dat je erbij bent, er valt veel te proeven. Er is  keuze uit 
50 verschillende Nederlandse likeuren. Er zijn ook alcohol- en 
suikervrije produkten. Dit belooft weer een gezellige avond te 
worden. Kosten: € 7,- incl. koffie of thee; niet-leden: € 9,-. 
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Oktober - Mariamaand  
Marialied (melodie: God groet u zuivre bloeme) 
 
Ik groet u, lieve moeder, 
U was een mens als wij, 
vol twijfels en vol vragen, 
zo bent u ons nabij. 
God zal een antwoord geven 
dat ons doet verder gaan. 
Zo staan wij in het leven 
en eren wij uw naam. 
 
U heeft een weg gewezen 
aan ieder hier op aard. 
Gods wil was steeds uw leidraad 
de weg uit alle kwaad. 
Uw dienstbaarheid voor ieder 
die hulp zo nodig had, 
toont ons de ware liefde; 
zo wint u ieders hart. 
 
U was in alle eenvoud 
Gods uitverkoren vrouw; 
door U kwam Hij op aarde; 
U bleef Hem altijd trouw. 
U was dan ook vol vreugde  
om zijn verheerlijking 
en leefde vanaf Pinkst’ren 
in Jezus’ vriendenkring. 
 
Ten hemel opgenomen 
bent u nu steeds bij God 
om daar voor ons te bidden, 
bekend met ieders lot 
Dat wij in vrede leven 
en steeds Gods wil verstaan, 
om zo Gods Rijk te stichten 
en eens ten hemel gaan.   
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Parochievergadering 
F.C. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202f tel.: 0297-582472 
1188 VP Nes a/d A. 
 
vacature Commissie zieken en bejaarden 
 
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 A. 
 
W. Rijnbeek verzorging transport naar kerk 
Amsteldijk-Z 164 tel.: 0297-582293 
1189 VM Nes a/d A. 
 
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 A. 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fgwesselingh@kpnmail.nl 
 
Bank- en gironummers 
 
Kerkbestuur St.Urbanus Rabobank 39.23.53.407 
Kerkbalans Postbank 578.372 
 
Sticht.Vrienden Urbanuskerk Rabobank 30.23.74.000 
Info over Vrienden bij voorzitter, heer F.Verbraak, tel.0297-582882 of via de 
website www.vriendenurbanuskerknes.nl 
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URBANESKLANKEN vanuit de 
STICHTING VRIENDEN URBANUSKERK 

NES AAN DE AMSTEL. 
 
10 jaar Tarzan Boomspecialisten. 
Het was op vrijdag 6 september jl. voor Frans van Vugt en zijn 
partner in alle opzichten een meer dan geslaagd jubileumfeest. De 
hele dag door een grote opkomst; prima georganiseerd met de tent, 
het gezellige kampvuur, de zitjes, het eten op de speciale 
“boomstamborden” en drinken voor ieder naar wens. Zelfs 2 
verfrissende korte buien waren geregeld , maar bovenal een prima 
sfeer. Ook de  zachte achtergrondmuziek, gelukkig zonder boxen, 
was een verademing. Kortom, iedereen had het meer dan naar zijn 
zin. Wij hopen dat Frans en zijn partner er zelf ook van hebben 
genoten.  
Bovendien was het voor ons als Stichting Vrienden Urbanuskerk ook 
een feest. Frans van Vugt wilde voor zijn jubileum geen cadeaus, 
maar wel een donatie voor onze Stichting ter behoud van onze kerk. 
Frans had daartoe als offerblok uit een boomstam een prachtige 
Urbanuskerk gemaakt. Aan het eind van de dag kwam daar maar 
liefst € 1566,- uit rollen en dat was veel meer dan waar wij als 
stichting op hoopte. Daarenboven voegt Tarzan daar nog zelf €500,- 
en de opbrengst van zijn verkoop “mutsen” aan toe , waardoor wij 
dankzij het prachtige initiatief van Frans voor onze Stichting 
Vrienden maar liefst € 2138,- mogen ontvangen. 
Fijn ook dat hij ons het zo ludieke en mooie offerblok schenkt, die wij 
graag het Kerkbestuur aanbieden als een voor de kerk nieuw 
offerblok, dit in plaats van de huidige oude offerkist. 
Een (familie)feest(je) zonder cadeaus, maar wel met donaties voor 
onze Stichting Vrienden ten behoeve van het duurzaam behoud van 
ons monument, is toch voor ons allen in de toekomst een prachtig 
idee om te onthouden en een keer te doen, nietwaar? 
Nesser Kerstmarkt. 
In de Urbanesklanken van september jl. vroegen wij u te reageren 
op een aantal door ons gestelde vragen over de mogelijkheid van 
een Kerstmarkt. Hebt u dit nog niet gedaan, dan graag alsnog naar 
yseebregts@kpnmail.nl of telefoon. 0297-582148. 
 
Bestuur Stichting Vrienden Urbanuskerk te Nes aan de Amstel 
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