Stichting Vrienden van de Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Nieuwsbrief november 2019
Eerste lustrum Kerst aan de Amstel: 14/15 december 2019
Kerst aan de Amstel organiseren wij alweer voor het vijfde jaar. Komt u ook? Ons concept is zo langzamerhand
bekend; op zaterdagnamiddag een gezellige kerstfair in Anton Pieckstijl, in en om de kerk, en op zondagmiddag
een kerstconcert.
Op zaterdagmiddag kunt u tussen 15 en 19 uur onze kleinschalige en gezellige dorpskerstfair bezoeken.
Natuurlijk is er ook dit jaar de mogelijkheid voor een mooie foto bij de kerststal, opwarmen bij het vuur, kerstknutselen en volop koek en zopie. We zoeken nog leuke en mooie cadeaus voor het rad van avontuur, in
kerstsfeer. Suggesties: een eigen overheerlijk baksel, een leuke kerstdecoratie of iets moois wat u nog in de
kast heeft staan. U kunt uw prijs inleveren op de pastorie.
Voor de zondag hebben we de Amsterdamse Tramharmonie (www.tramharmonie.nl) bereid gevonden een
fantastisch kerstconcert te gehore te brengen en natuurlijk mag u ook meezingen! Dit blaasorkest is in 1906
ontstaan als bedrijfsfanfare van Gemeentetram Amsterdam en uitgegroeid tot een eigentijdse muziekvereniging. Deze hechte club van ruim 50 leden heeft al meer dan 50 keer in het Concertgebouw gespeeld en
daarnaast in vele andere Amsterdamse zalen. Komt dat zien en horen!
Dit jaar is er tijdens Kerst aan de Amstel een expositie gebrandschilderd glas met medewerking van Glasatellier
Hagemeier. Dit glasatelier heeft het recente onderhoud uitgevoerd aan het glas-in-lood op de koorzolder.
Bijgaand treft u de nieuwe flyer van Kerst aan de Amstel aan. Helpt u ons mee deze gezellige dagen bekend te
maken bij uw familie en relaties? Meer flyers om uit te delen zijn beschikbaar achter in de Urbanuskerk. Voor
Facebook-gebruikers: volg onze Facebookpagina en natuurlijk staat op onze website de laatste informatie over
Kerst aan de Amstel.
De opbrengsten van Kerst aan de Amstel komen geheel ten goede aan ons huidige spaardoel; de glas-inloodramen van het priesterkoor achter het altaar.

(Amsterdamse Tramharmonie aan de waterkant van het IJ)
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Spaardoel: glas-in-lood priesterkoor
Het priesterkoor is het meest bekeken deel van de kerk.
De prachtige gebrandschilderde ramen geven kleur aan
onze Urbanuskerk en vormen het decor van gedenkwaardige momenten zoals de kerkelijke diensten, de
persoonlijke momenten alsook de concerten. We zien er
grote namen uit de kerkgeschiedenis afgebeeld in de
lange vensters onder de ronde ramen waarin we de
zeven sacramenten zien: een werkelijk indrukwekkend
geheel.
Op bijgaande foto zien we slechts 3 van de 4 sets ramen
omdat ze slecht in 1 foto te vatten zijn. De restauratie
mag wat ons betreft beginnen, want de benodigde
gelden voor de eerste 2 sets ramen hebben we
inmiddels met z’n allen bij elkaar gekregen. Wij hopen
ook dit jaar op uw steun te mogen rekenen. Alle giften
en de inkomsten van onze activiteiten van dit jaar
reserveren we voor dit prachtige doel

Lenteconcert Seniorenorkest Amstelland 2019 en 2020
Zondagmiddag 14 april 2019 speelde het Seniorenorkest
Amstelland voor het zesde jaar op rij een mooi concert in
onze Urbanuskerk. Ruim 50 orkestleden speelden een
gevarieerd programma voor ruim 100 belangstellenden.
De aanwezigen genoten van de muziek en konden na
afloop napraten bij een drankje. Wij danken de bezoekers
en orkestleden voor hun giften na afloop van het concert;
ruim 500 euro kunnen wij toevoegen aan onze spaarpot,
een geweldig bedrag!
We hebben met het Seniorenorkest al een datum gepland
voor hun volgende lenteconcert in onze Urbanuskerk;
zondagmiddag 19 april 2020. Dit is een dag nadat
Dorpshuis De Nesse haar 50-jarig bestaan viert. Noteer
deze datum dus alvast in uw agenda!
bedrag!
Kerktorenklimmen groep 8
Op vrijdag 28 juni kwamen 21 achtste groepers van de Zwaluw uit
Nes aan de Amstel op uitnodiging van de Vrienden van Urbanus
toren klimmen in de kerk van Nes. Een jaarlijks terugkerend
evenement, waarbij we de kinderen bij de afsluiting van de
basisschool een blijvende herinnering aan het dorp willen geven.
Omdat het zoveel kinderen waren werden ze in twee groepen naar
de kerk gebracht door juffrouw Martje. Voor Martje de laatste
keer, want zij gaat van baan veranderen na dit schooljaar. De
kinderen gingen onder begeleiding van twee ouders de toren in.
Onder toezicht en met hulp van Ab Rijnbeek. Eén jongen wilde
liever niet de toren opklimmen. Hij heeft van Peter Overdijk een
privé rondleiding door de kerk gekregen met mooie verhalen over
het orgel en andere bijzondere zaken in de kerk. Na afloop kreeg
iedereen limonade van Eef en een certificaat van deelname aan
het klimmen. Alle kinderen en ook de ouders waren enthousiast
over het prachtige uitzicht vanuit de toren. Een geslaagde middag
dus.
Natuurlijk willen we komend jaar ook weer graag met groep 8 de
toren beklimmen. Dat is een oud gebruik, ooit in het leven
geroepen door hoofdmeester Baas. In 2015 hebben wij deze
traditie in ere hersteld.

2

Amstellanddag
Sinds jaar en dag wordt tijdens Amstellanddag de fiere toren beklommen en delen we met bezoekers onze kennis en
enthousiasme over onze Urbanus. Ook dit jaar, op zondag 2 juni, waagden velen de klim naar boven om te genieten van het
uitzicht en anderen namen de tijd om te genieten van de schoonheid die onze kerk te bieden heeft. Voor deze Amstellanddag
hadden we een nieuw element toegevoegd. De oude “Saartje” keuken was voor die middag ook open voor bezoek. Oude tijden
herleefden……De nesser Saartjes (Monique, Tineke en Lydia) verwenden hun gasten met ijs, cake en aardbeien met slagroom.
Door hun enthousiasme en gastvrijheid werd het een groot succes!!! Voor herhaling vatbaar dus. De inkomsten van het terras
gingen volledig naar de spaarpot van de Vrienden Urbanus.

Open Monumentendag
Mede dankzij het mooie weer verwelkomden we op
zondag 15 september ongeveer 150 bezoekers.
Behalve bezichtiging van de altijd weer prachtige kerk
konden de bezoekers genieten van een 20 minuten
durende foto-presentatie “Een machtig moment in een
prachtig monument”. Hierin waren foto’s van
feestelijke gebeurtenissen verwerkt. Bedankt
parochianen die hiervoor foto’s hebben aangeleverd!
Op een geschikt moment zullen we deze
fotopresentatie nog een keer laten zien. Natuurlijk was
ook deze dag het torenklimmen een grote hit, met
fenomenaal uitzicht over de omgeving. Daarnaast
speelde Peter Overdijk tot groot genoegen van de
bezoekers orgel en zong daar prachtig bij.
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Vrijwilligers bedankt!
Bij alle bovenstaande activiteiten kunnen wij altijd rekenen op de hulp van vrijwilligers. Mensen met hart voor
de Urbanuskerk en verbonden met de Nesser gemeenschap. Zonder hun belangeloze medewerking zou het
onmogelijk zijn onze activiteiten voort te zetten. Vrijwilligers bedankt!
Groepsrondleiding, iets voor u?
Ieder gezelschap kan rondleidingen in de Urbanuskerk aanvragen en wij proberen graag aan de vraag te
voldoen. Als voorwaarde stellen we een minimum van 10 personen. Behalve een rondleiding in de kerk behoort
torenklimmen ook tot de mogelijkheden. De bezoekers wordt koffie en thee aangeboden.
Het organiseren van deze rondleidingen heeft een tweeledig doel;
1. het prachtige rijksmonument aan het publiek laten zien
2. geld inzamelen voor het onderhoud aan de kerk
De prijs voor de rondleidingen bedraagt 10 euro per persoon.
Kortom; misschien is het een leuk idee voor uw collega’s, familie en vrienden om een keer mee op excursie te
gaan naar de Urbanuskerk in Nes!
Uw gift in 2019
Velen van u hebben dit jaar al een donatie aan de stichting gedaan. Hartelijk dank daarvoor!
Onze stichting kent:
Donateurs – personen/bedrijven die incidenteel of eenmalig een schenking doen.
Vrienden – personen/bedrijven die toegezegd hebben minimaal € 25,00 per jaar te schenken.
Uw gift komt uitsluitend ten gunste aan het toekomstig onderhoud van het kerkgebouw.
Elke financiële gift aan onze Stichting is aftrekbaar in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting omdat
wij door de belangdienst aangemerkt zijn als een ‘Culturele Anbi’. Hierdoor krijgt u via de belasting een
aanzienlijk percentage van uw gift terug, dit percentage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg
voor meer informatie hierover onze website. Het meeste belastingvoordeel is te behalen door het afsluiten van
een onderhandse akte voor een door u vastgestelde gift voor vijf jaar. Indien u dit nog wilt regelen voor uw gift
in 2019 en de komende vier jaar, neem dan nog voor kerst contact op met onze penningmeester (Monique de
Bruin; 06-23259298, monique.debruin@me.com).
Jaarrekening en kascommissie
De jaarrekening van de stichting wordt al geruime tijd opgemaakt door Fiesler&Fiesler Administratie en Advies
B.V. in de persoon van Rutger Fiesler. Alhoewel het geen voorschrift is een kascommissie te hebben, hebben
wij sinds 2015 een kascommissie ingesteld. Voor het boekjaar 2018 bestond de kascommissie uit Rinus van ’t
Schip (Hillegom) en Ab Rijnbeek (Nes a/d Amstel). De kascommissie controleert steekproefsgewijs de
jaarrekening en de administratie van penningmeester Monique de Bruin. Heren; bedankt voor jullie inzet!
Jaarverslag en financiën 2018
Het jaarverslag 2018 staat al sinds dit voorjaar op onze website gepubliceerd. U kunt het verslag, inclusief het
financiële verslag, raadplegen op de website onder het kopje ‘organisatie’. Er is in 2018 ruim 27.000 euro
uitgegeven aan het onderhoud van de glas in lood ramen van de Mariakapel inclusief de muurkettingankers.
Ondanks deze bijdrage is het vermogen van de stichting is in 2018 met 1.367 euro gegroeid tot 132.816 euro.
Wij danken iedereen voor de gulle giften!
Contact en informatie
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: ‘Vrienden Urbanuskerk Nes’
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
Banknummer: NL53 RABO 0302374000 tnv Stichting Vrienden Urbanuskerk te Nes a/d Amstel
Kamer van Koophandel: Amsterdam 41201629
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Stichting Urbanuskerk Nes a/d Amstel:
Yvonne Seebregts, voorzitter (06-12446880, yseebregts@kpnmail.nl)
Peter Overdijk, secretaris (06-23317977, peteroverdijk1962@gmail.com)
Monique de Bruin, penningmeester (06-23259298, monique.debruin@me.com)
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