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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 S.Marcantognini 0297-727098 
Kapelaan H.Rivas Franco      0297-727098 
Catechiste E.v.Rooden tel. 0252-517592 
Pastoraal werker J.Hoekstra  
 
 
Parochiebestuur 
 
Pastoor S.Marcantognini voorzitter 
 
J. Fontijn vice-voorzitter 
Osdorperweg 104 tel.: 020-6152215 
1066 EN Amsterdam Email: john.fontijn@tiscali.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 A. Email: jhmsibum@hotmail.com 
 
Q. Lagerberg algemeen lid 
Amsteldijk-Z 182 tel.: 0297-594870 
1188 VN Nes a/d A. Email: lager686@planet.nl  
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Beste medeparochianen, 
 

 
ederom een stralende zon in een strakblauwe, wolkeloze 
hemel, mooie vergezichten, mensen zijn hard aan het werk 

op het land, druk met het oogsten van de druiven. Plaats van 
bestemming is Frankrijk, de Bourgogne, wijnstreek van 
wereldformaat. De oogst, het laatste en mooiste deel van een 
langdurig proces waarbij het weer continue een zeer grote en 
belangrijke rol heeft  gespeeld. Is er ergens tijdens deze periode 
teveel regen of hagel of kou, zal het eindresultaat in de fles slecht tot 
zelfs “0” zijn. Maar zit alles mee, dan weten de wijnboeren de 
druiven om te toveren tot die verrukkelijk smakende Bourgognewijn.  
Vaak zijn de dorpjes, waarvan de naam prominent op de fles staat, 

niet groter dan ons eigen Nes. Toerend 
van dorp naar dorp valt op dat in elk 
dorpscentrum, hoe klein het gehucht ook 
is, een kerk steeds weer prominent 
aanwezig is. De mooiste kerkjes, vaak al 
honderden jaren oud, altijd goed 
onderhouden. Als ik een paar dagen in 

zo’n wijndorp verblijf, loop ik uit gewoonte altijd even de kerk in. Zo 
heb ik er al aardig wat van binnen mogen bewonderen. Daar wordt 
me steeds weer duidelijk hoe het katholieke geloof hier nog immer 
midden in de gemeenschap en centraal in het alledaagse leven 
staat. Het is steeds onderdeel van elke dag, niet alleen in het 
weekend tijdens de Viering: het is als een rode draad, een 
levenswijze. Zichtbaar in de kleinste dingen: in de kerk door het 
regelmatig binnenlopen van dorpsbewoners voor het 
ontsteken van een kaars of het bijwonen van de, zo 
blijkt, vele vieringen, van altijd verse bloemen bij 
Maria tot de vele jaarlijkse gedenk- en dankstenen 
die in de diverse kapellen in de kerk hangen; 
daarbuiten door de grote, stenen kruizen aan het 
hoofd van bijna elke wijngaard en de vele 
Marianisjes langs de weg, het elkaar helpen met o.a. 
het werk op de wijngaarden. Geloven geeft daarmee de brede, 
stabiele basis, richting en bescherming in het dagelijkse leven, t/m 
de uiteindelijke wijnoogst aan toe. Dit besef van gezamenlijk, 
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dagelijks geloof geeft daarmee zichtbare betrokkenheid binnen de 
gemeenschap. Het maakt de groep, de dorpsmentaliteit, sterk. Het 
is indrukwekkend om te zien en te ervaren. Het doet me tegelijkertijd 
herinneren aan onze eigen geloofsgemeenschap. Mooi en 
waardevol! 
 
Eerst dit besef, daarna volgt vanzelf de betrokkenheid. Het besef dat 
we samen elke dag het geloof léven, bewust of onbewust, maar 
steeds weer en zo richting gevend in ons doen en laten, o zo 
belangrijk. Daarbij is onze St. Urbanuskerk voor ons als 
gemeenschap waardevol en dient ze steeds weer tot  inspiratie: als 
zichtbaar centraal baken en tijdens ons samenkomen in de 
verschillende vieringen. Ook al gebeurt dit nu soms op een andere 
manier dan we gewend waren te vieren.  
De betrokkenheid binnen onze gemeenschap komt o.a. tot uiting via 
de vele vrijwilligers, de inzet en saamhorigheid. De onderlinge band 
wordt steeds versterkt, wat tot vele mooie resultaten leidt. Deel zijn 
van geloof en zo’n betrokken groep, het is zoveel mooier en 
waardevoller dan alleen aan de zijkant staan, richtingloos, doelloos. 
 
Dan de regio: na een tijd van vakantie en intern beraad gaan we de 
komende maanden de draad weer verder oppakken. Werken aan 
onze gezamenlijke toekomst. Het besef is er dat met teruglopende 
inkomsten, ontkerkelijking en het moeten delen van de pastorale 
medewerkers over steeds meer parochies, er iets moet gebeuren 
om verder te kunnen als gemeenschap. De betrokkenheid binnen in 
de regio moet nog groeien, maar we hebben er vertrouwen in dat dit 
gaat komen als we het bovenstaande gaan zien en beseffen. Door 
samen te gaan kunnen we elkaar versterken en helpen. Daarbij is 
steeds van belang dat onze eigen identiteit, eigenheid en (financiële) 
onafhankelijkheid binnen de grotere groep gewaarborgd blijft. Wordt 
aan gewerkt! 
 
Over betrokkenheid gesproken: Een van onze meest betrokken 
vrijwilligers heeft aangegeven het iets rustiger aan te moeten gaan 
doen vanwege zijn gezondheid: koster Theo. De bergen werk die hij 
dagelijks heeft verzet en nog steeds volbrengt is in één woord: 
Geweldig! Theo, hartelijk dank voor je jarenlange inzet als koster en 
we zijn blij dat je nog dagelijks aanwezig bent rondom en in de kerk.  
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Voor de komende maand staan en er nog een aantal zaken op het 
programma, waaronder op 30 september om 19.30uur een 
presentatie door Rob Mascini van zijn boek ‘Helden, heiligen en 
pioniers’; op 07 oktober om 19.30uur een informatieavond 
betreffende de 1e Heilige Communie; op 23 oktober de Kinderclub! 
om 15.30uur; op 26 oktober organiseren de Vrienden een 
veelbelovend concert, aanvang om 14.15uur; op 30 oktober is er 
een informatieavond over het Vormsel voor de ouders in het 
parochiecentrum van de Kwakel, aanvang 20.00uur. Komt u ook? 
 
Graag tot de Urbanesklanken van november. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Uw parochiebestuur. 
 
 

 
 
 
VREDE	  
	  
De	   afgelopen	   maanden	   zijn	   wij	   steeds	   vaker	   toeschouwers	   van	  
gewelddadige	   gebeurtenissen	   in	   de	   wereld:	   oorlogen,	   terreur-‐
aanslagen,	  misdrijven,	  enz.	  Zo	  vaak	  worden	  wij	  geconfronteerd	  met	  het	  
schandaal	  van	  het	  lijden	  van	  onschuldige	  mensen.	  Niet	  dat	  dit	  allemaal	  
iets	   nieuws	   is	   op	   het	   wereldtoneel,	   maar	   het	   schijnt	   steeds	   erger	   te	  
worden	   en	   er	   lijkt	  maar	   geen	   eind	   te	   komen	   aan	  het	   kwaad.	   Zo	   vaak	  
lijkt	   het	   echt	   helemaal	   donker	   in	   onze	  wereld,	   diepe	   duisternis	   zoals	  
wij	   ook	   lezen	   in	  de	  Bijbel.	   Soms	  krijg	   je	  de	   indruk	  dat	  het	   kwade	  het	  
wint	  van	  het	  goede,	  dat	  het	  mysterie	  van	  het	  kwaad	  geen	  grens	  kent.	  	  
Recentelijk	   heeft	   onze	   paus	   Franciscus	   gezegd	   dat	   wij	   ons	   al	   in	   een	  
soort	  derde	  wereldoorlog	  bevinden,	  weliswaar	  nog	  beperkt	  tot	  hier	  en	  
daar	   in	  de	  wereld,	  maar	   toch	  een	  wereldconflict.	  En	  wat	  nog	  erger	   is:	  
oorlogen	  worden	  soms	  gevoerd	  in	  de	  naam	  van	  God;	  er	  zijn	  mensen	  die	  
andere	  mensen	  doden	  in	  de	  naam	  van	  hun	  God.	  Zo	  krijg	  je	  ook	  te	  horen	  
dat	   het	   allemaal	   de	   schuld	   van	   de	   religies	   zou	   zijn,	   dat	   religie	   het	  
probleem	  is	  in	  onze	  wereld.	  
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Een	   van	   de	   gevolgen	   van	   deze	   situatie	   is	   dat	   mensen	   pessimistisch	  
worden	   over	   de	   toekomst,	   dat	  men	   de	   hoop	   op	   een	   betere	   toekomst	  
verliest.	  En	  als	  de	  hoop	  weg	  is,	  dan	  is	  ook	  de	  glimlach	  weg	  en	  blijft	  er	  
alleen	  de	  onverschilligheid	  en	  de	  angst.	  
Waar	  is	  het	  licht?	  Waar	  is	  onze	  hoop?	  Dat	  vraag	  ik	  mij	  ook	  af	  wanneer	  
het,	  ook	  in	  mijn	  eigen	  hart,	  wel	  eens	  duister	  is.	  
De	   heilige	   paus	   Johannes	   Paulus	   zei	   eens	   dat	   Gods	   antwoord	   op	   het	  
mysterie	  van	  het	  kwaad	  in	  de	  wereld	  zijn	  barmhartigheid	  is.	  God	  is	  niet	  
onverschillig,	  Hij	  heeft	  een	  grens	  aan	  het	  kwaad	  gesteld	  en	  die	  grens	  is	  
zijn	   barmhartigheid	   in	   Jezus	   zijn	   Zoon.	   God	   is	   liefde,	   een	   vorm	   van	  
liefde	   die	   zelf	   het	   kwaad	   op	   zich	   neemt	   en	   die	   niet	   terugslaat.	  
Onbegrijpelijk	   en	   onmogelijk	   voor	   ons…	  Maar	   dat	   is	   wat	   Jezus	   heeft	  
gedaan.	   De	   enige	   weg	   naar	   vrede	   in	   de	   wereld	   is	   dat	   de	   mens,	   elke	  
mens,	  een	  nieuw	  hart	  krijgt,	   een	  hart	  dat	  kan	  vergeven	  en	   liefhebben	  
want	   oorlogen	   zullen	   nooit	   vrede	   op	   aarde	   brengen.	   Alleen	   met	   een	  
nieuw	  hart,	  een	  hart	  dat	  Gods	  barmhartigheid	  heeft	   leren	  kennen,	  zal	  
de	  mens	  zijn	  naaste	  als	  broeder	  zien	  en	  niet	  meer	  als	  vijand.	  En	  God	  wil	  
ons	  dat	  hart	  geven!	  
Daarom,	  wie	  God	  kent	  en	  zijn	  Geest	  heeft,	  kan	  geen	  geweld	  plegen	   in	  
zijn	  naam.	  Want	  de	  vruchten	  van	  de	  Geest	  zijn:	   liefde,	  vreugde,	  vrede,	  
geduld,	  vriendelijkheid,	  goedheid	  en	  vertrouwen,	  aldus	  sint	  Paulus.	  
Wanneer	  een	  mens	  Gods	  liefde	  ervaart,	  daar	  begint	  de	  vrede	  op	  aarde.	  
	  
Pastoor	  Samuel	  
	  
	  
WIJZIGINGEN	  IN	  HET	  PASTORALE	  TEAM	  
	  
Na	  ruim	  een	   jaar	  bij	  ons	  te	  hebben	  gewerkt,	  zal	  diaken	  Wim	  Balk	  ons	  
per	   1	   januari	   gaan	   verlaten	   om	   elders	   in	   ons	   bisdom	   aan	   de	   slag	   te	  
gaan.	   Wij	   vinden	   het	   jammer	   dat	   hij	   ons	   gaat	   verlaten.	   In	   korte	   tijd	  
hebben	   wij	   Wim	   leren	   kennen	   als	   een	   toegewijd	   en	   betrouwbare	  
‘dienaar’	   (de	   letterlijke	   betekenis	   van	   het	   woord	   diaken)	   in	   Gods	  
wijngaard.	   En	   ook	   als	   een	   geweldige	   collega	   van	   het	   pastorale	   team.	  
Wij	  zullen	  hem	  gaan	  missen	  als	  hij	  over	  een	  paar	  maanden	  afscheid	  van	  
ons	  heeft	  genomen.	  
	  
Gelukkig	   krijgen	   wij	   in	   zijn	   plaats	   per	   direct	   een	   vervanger	   in	   de	  
persoon	   van	   Jeroen	   Hoekstra.	   Jeroen	   wordt	   in	   onze	   parochies	   als	  
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pastoraal	   werker	   voor	   0,5	   fte	   benoemd.	   Jeroen	   Hoekstra	   is	   geen	  
onbekende	  voor	  veel	  mensen	  in	  onze	  parochies.	  Hij	  is	  ooit	  begonnen	  in	  
het	  oude	  dekenaat	  Meerlanden	  en	  werkt	  als	  opbouwwerker	  door	  heel	  
het	   bisdom.	   De	   besturen	   kennen	   hem	   al	   als	   begeleider	   van	   de	  
regiovorming	  en	  bij	  de	  vorming	  de	  personele	  unie.	  	  
	  
Wij	  zijn	  Wim	  Balk	  dankbaar	  voor	  zijn	  inzet	  in	  en	  toewijding	  voor	  onze	  
parochies	   en	   wensen	   hem	   alvast	   heel	   veel	   succes	   en	   geluk	   met	   zijn	  
nieuwe	  taak	  elders	  in	  het	  bisdom.	  Wij	  hopen	  dat	  Jeroen	  Hoekstra	  zich	  
snel	  thuis	  zal	  voelen	  in	  onze	  parochies	  en	  wensen	  hem	  ook	  succes	  met	  
zijn	  nieuwe	  taak.	  
	  
Pastoor	  Samuel	  
	  

 
 
	  
Missio Wereldmissiemaand 2014 
 
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven 
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke 
Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de 
jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en 
door te geven aan de volgende generatie. 
 
Op weg naar democratie 
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed 
de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. 
Sinds 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een 
democratie met meer vrijheden voor de bevolking.  
 
Vluchtelingen 
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur milities 
opgericht en strijden tot op heden voor autonomie. Spanningen tussen de 
groepen onderling leiden steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het 
gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun 
toevlucht zoeken in opvangkampen. 
  
Katholieke Kerk in opbouw  
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering 
onteigend en buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was 
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verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. 
Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke 
gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven.  
 
Grote behoefte aan onderwijs 
Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide burgers werden door de 
militairen gezien als een bedreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed 
onderwijs en organiseert, als aanvulling op de matige staatsscholen, 
zomerkampen. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten 
onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren. 
 
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op 
Missiezondag 25/26 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 
INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 

 
 
HELP ONS HELPEN 
De inzamelingsaktie voor de voedselbank in Amstelveen was vorig jaar 
een groot succes.Inmiddels is er een voedselbank in Uithoorn opgericht en 
willen we dit jaar een aktie houden voor de voedselbank in Uithoorn-De 
Kwakel. De hele maand oktober willen we houdbare voedingsmiddelen 
en/of reiningsmiddelen inzamelen 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 (zie hier onder) "Help ons helpen" 
raadplegen om eventueel ideeën op te doen voor aan te leveren goederen. 
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 

De Missiegroep 
Wensenlijstje: 
blik corned beef – groenteconserven - blik tonijn in olie – braadboter – 
chocoladepasta – hagelslag – houdbare melk - kuipje halvarine – macaroni / 
rijst / pasta - pak gemalen koffie - pak suiker of thee – pannenkoekmeel – 
pindakaas - pot jam – slaolie – soep – tomatenpuree 
Reinigingsmiddelen: afwasmiddel – allesreiniger – douchegel – shampoo – 
stuk zeep – tandpasta - waspoeder 
 
 
De Wereldwinkel 
In het weekend van 25/26 Oktober wereldwinkel-verkoop achter in de kerk, 
tevens gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee of een 
bekertje limonade. 
 



 9 

Misintenties, zaterdag 4 oktober, 19.00 uur 
Kees Fontijn 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kors van Rijn 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 5 oktober, 09.30 uur 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie 
Uit dankbaarheid 
Joanna van Oostveen 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Overleden familie Baas-Oudshoorn 
Om liefde voor elkaar 
Piet van Rijn 
Piet Schrama 
Ans Schouten-van Groeningen 
Lien Bouwman-Leurs 
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Activiteitenoverzicht oktober 2014 
 
Datum Tijd Soort viering Voorganger 

Za.  4 okt.  19:00 uur Dop viering Casper Stevens 

Zo.  5 okt.  09:30 uur Euch. Viering Pater Jan de Jong 

Di. 7 okt. 19:30 uur info-avond 1e Heilige Communie in de 
pastorie 

Za. 11 okt. 19:00 uur DOP viering Marino den Haan 

Zo.12 okt. 09:30 uur Woco Viering Elly v. Rooden 

Za. 18 okt.  19:00 uur DOP viering Maurice Fontijn 

Zo. 19 okt.  09:30 uur Euch. Viering  

Do. 23 okt. 15:30 uur Kinderclub in de pastorie  

Za. 25 okt. 19:00 uur DOP viering Paul Goossens 

Zo. 26 okt. 09:30 uur Euch/gezinsviering  

Zo. 26 okt.  14:15 uur Concert Stichting Vrienden van Urbanus 

Do. 30 okt.  20:00 uur Informatie-avond over Heilig Vormsel in 
het Parochiecentrum van de Kwakel 
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Zang Organist Lector Misdienaars 

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Margaret Timmermans Ab en Cock 

 
 

   

samenzang Peter Overdijk Jos den Haan  

St. Cecilia Niek Baas Margaret Timmermans - 

samenzang Peter Overdijk   

samenzang Peter Overdijk Cilia Krak Ab en Cock 

    

samenzang Peter Overdijk   

St. Cecilia Niek Baas Kinderen Anne, Maayke 
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Misintenties, zaterdag 11 oktober, 19.00 uur 
Jan Andriessen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 12 oktober, 09.30 uur 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Nico de Jong 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Dorus Schrama 
Theo van den Bosch 
Sjaak van Tol 
Overleden ouders Van Rijn-van Schaik 
Maria Brozius-van den Berg 
Overleden ouders Hendrikus en Emerentia Leijen-van Tol 
Uit dankbaarheid 
Conny Wesselingh 
Overleden ouders Schrama-Huijg 
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter 
Annie Schrama-Kooijman 
Overleden ouders Harry en Trees Frijling-van Rijn en overl. familie 
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Misintenties, zaterdag 18 oktober, 19.00 uur 
Overleden familie Zwartendijk-Leijen 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 19 oktober, 09.30 uur 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Jo Timmermans 
Rie Timmermans-van der Zwaan 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Edwin Houtkamp 
Peet van Tol en overleden zoon Matthieu 
Jo Venes-van Tol 
Cees Overwater 
Wilhelmus Röling 
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa 
Joanna van Oostveen 
Overleden familie Mesman-van der Laan 
Marcel van Amsterdam 
Overleden familie Hogeveen-Janmaat 
Adrianus Huyskes 
Dave de Laat 
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Misintenties, zaterdag 25 oktober, 19.00 uur 
Herman Fontijn 
Kees Fontijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misintenties, zondag 26 oktober, 09.30 uur 
Overleden ouders Paul en Rie Nieuwendijk-van ’t Schip 
Klaas Zwartendijk 
Lien Bouwman-Leurs 
Nico de Jong 
Dorus Schrama 
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie 
Theo van den Bosch 
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol 
Joanna van Oostveen 
Uit dankbaarheid 
Dat we allen goed werk mogen hebben 
Overleden ouders Jan en Nel Pronk-van der Lee 
Gerard Koeleman en overleden familie 
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Collectes september    
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden in het 
weekend van 4 en 5 oktober 
 De collecte voor de Wereldmissiedag voor de kinderen is i.v.m. de 
gezinsviering verplaatst naar het weekend van 25 en 26 oktober.  
De collecte voor de Wereldmissiedag voor de kinderen loopt hierdoor 
samen met de collecte voor de Pauselijke Missiewerken die in onze 
parochiekerk ook op 25 en 26 oktober wordt gehouden.  
 
 
Opbrengst collectes 
23 + 24 augustus   284,55  
30 + 31 augustus   260,90 Miva zomeraktie 
06 + 07 september   302,90  
13 + 14 september   234,95  
20 + 21 september   270,80  
 
 
Wereldmissiemaand 2014 ”De vlam van het geloof doorgeven”. 
In de Wereldmissiemaand besteedt MISSIO dit jaar speciale aandacht aan 
het onderwijs aan de katholieke gelovigen in Myanmar. Het 
onderwijsniveau is er zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische 
studenten werden door de militaire regering gezien als een bedreiging. 
Universiteiten bleven jarenlang dicht. De Kerk maakt zich sterk voor goed 
onderwijs.  In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die 
naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het 
staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen 
in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs 
gegeven: ” Leven in vrijheid moet men leren ”.  
 
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en draag ruimhartig bij  aan de 

collecte die in het weekend van 25 en 26 oktober in onze parochiekerk 
wordt gehouden, of stort uw gift  op bankrek. NL65 INGB 000 000 1566  

ten name van:  Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 
 
Kerkbalans 
Een kleine groep parochianen heeft aan de oproep -in de Urbanesklanken 
van september- om hun bijdrage aan de Aktie Kerkbalans te voldoen 
gehoor gegeven, waarvoor hartelijk dank.  Helaas heeft nog lang niet 
iedereen zijn / haar financiële bijdrage geleverd.  

Wilt u dit alsnog spoedig doen ? 
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Het H. Vormsel voor tieners 
 
Op vrijdag 31 oktober wordt er van 19.30 uur  tot 21.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van de Sint Jans Geboorte in De Kwakel, (naast de 
kerk), een informatie avond gehouden, over het vormsel project.  

 
Alle jongeren die naar de brugklas gaan 
en het vormsel willen doen, zijn samen 
met hun ouders van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn. 
Ook jongeren die iets ouder zijn, maar 
een eerder project gemist hebben, zijn 
van harte welkom.  
Tijdens de avond wordt verteld over 
de inhoud van het project en over het 
waar, wanneer en hoe van de 
bijeenkomsten die bij dit project 
horen. 
 
 

 
Kom je ook? Meld je dan aub. even aan (i.v.m. onze planning) via: 
pmmvanrooden@hetnet.nl 
Vermeld je naam, telefoonnummer en emailadres. 
 
De eerste groepsbijeenkomst in onze parochie is op: 
vrijdag 14 november in de pastorie van de Sint Urbanuskerk.  
Zet alvast deze datum in je agenda als je besluit om mee te doen! 
 
We zijn er zeker van dat we ook dit jaar weer een mooi en interessant 
programma hebben met daarbij veel gezelligheid. 
 
Ik hoop jullie op deze avond met velen te mogen begroeten, 
Elly van Rooden. 
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Eerste H.Communie 2015 
 

Uw kind zit nog maar net in groep 
4 en er wordt gelijk alweer verder 
gekeken naar het voorjaar 2015, 
want dan zal het feest plaats 
vinden van de Eerste Heilige 
Communie.  
 
Om tot een mooi feest te komen, 
beginnen we in oktober al met een 

informatieavond. Dan zullen we vertellen hoe het project er uit komt te 
zien en wat er allemaal bij komt kijken.  
U kunt dan eventueel uw kind aanmelden. 
 
De informatieavond is op: dinsdag 7 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur 
in de pastorie van de Sint Urbanuskerk. 
Wilt u zich aub. aanmelden, als u naar de informatieavond komt?  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de informatieavond te 
komen, maar wel uw kind willen aanmelden, dan kan dit ook. 
 
Meer informatie en aanmelding bij:  
Angela van Schie        tel. 06 – 13533891 
Marja den Haan          tel. 06 – 51354834 
Angela van Schaik       tel. 0297 – 582992  
Elly van Rooden            tel.0252 - 517592 of  
via email pmmvanrooden@hetnet.nl 
 

 
 
Nesser Dames Vereniging 
 
Op maandag 27 oktober komen de dames om 20 uur in het dorpshuis 
bijeen. Thema van de avond is de palingrokerij. 
Van harte welkom. 
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Parochievergadering 
F. Wesselingh Kerkhof / Sint Barbara 
Amsteldijk-Z 202e tel.: 06-53691688 
1188 VP Nes a/d A. email: frank.wesselingh@hetnet.nl 
 
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. 
 
Stichting Vrienden Urbanuskerk 
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl 
Voorzitter: F.Verbraak tel.: 0297-582882 
 
Koorrepetitie St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur 
 Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395 
 
Begrafenisver. St Barbara Inl. F.Wesselingh, 0297-582472 
 email: fwesselingh@kpnmail.nl 
Begrafenisonderneming 
UItvaartcentrum Bouwens A’veen 020-7471212 
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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"Woord- en Gebedsviering....omdat het ook ‘anders’ kán" 
 
Als gelovige mensen zoeken we in gemeenschap –telkens weer- hoe we 
beeld van God kunnen zijn. Die God ontmoeten we in de schrift en de 
traditie van de kerk met al haar gelovige –mede- mensen. Binnen de 
mogelijkheden van de liturgie is de Eucharistie hoogtepunt en bron van ons 
geloven waaruit we blijven putten. We komen samen in Gods huis rond het 
sacrament van breken en delen. Daarnaast zijn we al langer vertrouwd met 
woord- en communievieringen op de zaterdagavond en/of zondagochtend.  
 
Met het begin van de maand september vieren we liturgie ook ‘anders’. 
Naast de eucharistie en woord- en communievieringen op zondag zoeken 
we in de zaterdagavondvieringen naar andere vormen om Gods nabijheid 
te beleven en te vieren in woord- en gebedsvieringen.  
Nu denkt u misschien: “hoezo zoeken, het móet toch zo?” 
Is het dan niet: “Gelóven omdat het ‘anders’ móet?”…. óf wilt u de uitdaging 
aangaan en zeggen: “geloven omdat het óók ‘anders’ kán?!” 
 
Buiten de traditionele vormen om van het vieren van je geloof kun je de 
woord- en gebedsviering als een andere vorm zien voor de mensen die 
zich –wellicht óók op andere wijze- verbonden voelen met de traditionele 
vormen van liturgie. 
In deze zaterdagavondvieringen gaat het om vieringen van Bijbel, woord, 
gebed, beeld en zang waarin we geen communie delen maar op een 
actieve wijze Gods aanwezigheid vieren.  
In deze vieringen is Christus –als beeld van God- altijd lichtend in ons 
midden aanwezig door de ontstoken paaskaars. Tevens is hij dus aanwezig 
in het gebed en het gesproken woord.  
 
Naast de traditionele vorm van het vieren van de Eucharistie biedt de 
woord- en gebedsviering meer variatie door bijvoorbeeld het invoeren van 
oa Mariadiensten, vesperdiensten.  
 
Het is dan ook zeer uitdagend om deze woord- en gebedsvieringen 
gestalte te geven.  
 
De eerste woord- en gebedsvieringen hebben inmiddels plaatsgevonden 
en worden goed ontvangen.  
Die zaterdagavond geven we toch niet zomaar op!?  
Samen het geloof vieren, Christus’ aanwezigheid vóelen……in woord, in 
gebed, stilte en gezang is toch zeer waardevol!? 
 
U allen bent van harte welkom! 


