Stichting Vrienden van de Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Nieuwsbrief november 2018
Kerst aan de Amstel: 15/16 december 2018
Voor de vierde maal organiseren wij Kerst aan de Amstel. Komt u ook? Zo langzamerhand begint Kerst aan de
Amstel een goede traditie te worden. Ook dit jaar is er op zaterdagnamiddag een gezellige kerstfair in Anton
Pieckstijl, in en om de kerk, en op zondagmiddag een kerstconcert. Het kerstconcert wordt verzorgd door
Blazersensemble Zuiderwind (www.zuiderwind.eu) uit Limburg, u kunt de Notenkraker meebeleven en
kerstmuziek meezingen. Dit jaar is er tijdens Kerst aan de Amstel een mini-expositie kerkelijke decoratie en
textiel in de kerk te bewonderen.
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.
Financiële bijdragen onderhoud koorzolder en Mariakapel
In onze nieuwsbrief van 2017 konden we melden dat we
genoeg geld gespaard hadden voor het onderhoud aan de
Mariakapel (en bovenliggende koorzolder). Recent zijn de
werkzaamheden aan de koorzolder afgerond en worden
nu de onderhoudswerkzaamheden aan de Mariakapel
voortgezet. Ondanks eerdere vertragingen lijkt dit
voorspoedig te verlopen. Aan het onderhoud van de
koorzolder hebben we dit jaar ruim 27.000 euro
bijgedragen. Dit allemaal dankzij u. Want zonder onze
donateurs is het onmogelijk de Urbanuskerk in stand te
houden.

Spaardoel: glas-in-lood priesterkoor
Zoals vorig jaar al aangekondigd is ons huidige spaardoel het
toekomstig onderhoud aan het glas-in-lood van het priesterkoor,
achter het altaar, in totaal 4 paren prachtige glas-in-lood “Heiligenramen” met daarboven 4 ronde “Sacraments-ramen”. Om deze voor
de toekomst te kunnen behouden is groot onderhoud nodig.
Onder dit groot onderhoud valt; het waar nodig opnieuw verloden
van de glas-in-lood ramen, kapot glas vervangen en indien nodig, de
figuratieve brandbeschildering bijwerken. Daarnaast de in zeer
slechte staat ijzeren brugstaven vervangen door messing exemplaren
en de kettingankers behandelen/vervangen. Afsluitend het plaatsen
van voorzetglas. Een grote klus dus.
Waarschijnlijk is voor dit onderhoudsproject zeer veel geld nodig.
We vullen de spaarpot met de opbrengsten van Kerst aan de Amstel
en andere toekomstige activiteiten en alle donaties die we
binnenkrijgen op onze bankrekening. Zo ziet u; een donatie aan onze
stichting wordt gegarandeerd besteed aan het onderhoud van onze
Urbanuskerk en nergens anders aan. Alleen op deze manier kunnen
we de kerk duurzaam in stand houden.
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Nieuwjaarsconcert Seniorenorkest Amstelland: lenteconcert 2018 en 2019
Afgelopen paaszondag (25 maart 2018) organiseerden wij voor het eerst een lenteconcert met Seniorenorkest
Amstelland. Het Seniorenorkest is al jaren vaste gast in onze Urbanuskerk met een Nieuwjaarsconcert. In
overleg hebben we besloten het nieuwjaarsconcert om te zetten in een lenteconcert en dat is buitengewoon
goed bevallen. De ruim 50 muzikanten van het Seniorenorkest o.l.v. dirigent René Schumacher en een koor
van 36 leerlingen van Basisschool De Zwaluw o.l.v. Frankie van Dam presenteerden een weergaloos concert
met zang. Voorafgaand aan het concert bespeelde Do Leliveld het orgel van de kerk. Ria van de HeideLeereveld presenteerde het optreden. Het orkest speelde onder andere arrangementen van Jesus Christ
Superstar, The Lord of the Rings, Glenn Miller, Tulpen uit Amsterdam en een Guus Meeuwis Medley.
Ondersteund door zang van de kinderen werden nummers van The Sound of Music en kinderliedjes van De
Verrekijker ten gehore gebracht.
Vanwege het succes van dit optreden is besloten ook op paaszondag 2019 (14 april) een lenteconcert met het
Seniorenorkest Amstelland te organiseren. De inhoud hiervan is nu nog niet bekend. Via de Urbanusklanken,
website en Facebook houden we u op de hoogte.

Kerktorenklimmen groep 8
Dinsdag 10 juli 2018 hebben alle 15 leerlingen
van groep 8 van basisschool De Zwaluw de kerktoren van Nes aan de Amstel beklommen. Een
hele prestatie omdat het best een beetje eng is.
Onder leiding van moeders Astrid en Angela en
vrijwilligers Ab, Kees, Joop en Monique ging de
groep omhoog. Juf Martje bleef liever beneden,
maar we kregen wel de opdracht mee bewijs te
zoeken dat ze ooit de toren beklommen heeft.
Het duurde niet lang of een leerling had het
gevonden. Om 13:30 uur sloeg de kerktoren
heel wonderlijk veel vaker dan eenmaal.........
Het beklimmen van de kerktoren met de schoolverlaters is een oud gebruik, ooit op initiatief van
hoofdmeester Niek Baas, die van 1968 tot 1994
met zijn leerlingen de toren beklom. In 2015
hebben wij deze traditie in ere hersteld. Alle
leerlingen ontvingen als bewijs een certificaat.
Amstellanddag en Open Monumentendag
Zoals ieder jaar was de Urbanuskerk tijdens Amstellanddag (3 juni) en in het Open Monumentenweekend
geopend (9 september). Deze dagen kunnen altijd op ruime belangstelling rekenen van geïnteresseerden uit de
regio. Een veelgehoorde opmerking: “Ik fiets/rij hier vaak langs maar ben nog nooit binnen geweest” en
vervolgens verbaast men zich over het prachtige oorspronkelijke interieur van de kerk. Ook het
kerktorenklimmen, tegen een kleine vergoeding, wordt als een ware attractie ervaren. Reden genoeg om de
kerk op deze dagen te blijven openen voor publiek.
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!
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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 2018
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 gratis onderhandse akte voor een door u vastgestelde gift voor vijf jaar. Indien u dit nog wilt regelen voor
uw gift in 2017 en de komende vier jaar, neem dan nog voor de 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 2017 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 2017
Het jaarverslag 2017 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 2017 bijna 40.000 euro
uitgegeven aan het onderhoud van de Mariakapel incl. muurkettingankers. Ondanks deze bijdrage is het
vermogen van de stichting is in 2017 met 8.476 euro gegroeid tot 131.449 euro.
Wij danken iedereen voor de gulle giften!
Contact en informatie
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: ‘Vrienden Urbanuskerk Nes’ en ‘Kerst aan de Amstel’
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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