Stichting Vrienden van de Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel

Nieuwsbrief november 2020
Beste vrienden van onze stichting,
Wie had ooit kunnen denken dat de wereld dit jaar zo getroffen zou worden door corona? Dit heeft grote impact
op ieders leven en dat zal ook nog wel even duren. Corona heeft ook gevolgen gehad voor onze activiteiten van
dit jaar. Zo konden het geplande Lenteconcert van het Seniorenorkest Amstelland met medewerking van
leerlingen van basisschool De Zwaluw tijdens het geplande feestweekend van Dorpshuis De Nesse niet
doorgaan. Ook Amstellanddag werd in juni gecanceld en het jaarlijkse torenklimmen met groep 8 van
basisschool de Zwaluw kon niet georganiseerd worden. Wat waren wij blij dat Open Monumentendag in
september wel door kon gaan. Verderop treft u hier een verslag van aan. In september werd ons duidelijk dat
het hoogtepunt van ons jaar; de zesde editie van Kerst aan de Amstel een onmogelijkheid was om te
organiseren. In 2021 hopen we alle geplande activiteiten, die niet door konden gaan, alsnog te organiseren.
Dat doen we dan wel in een andere bestuurssamenstelling want per 1 september heeft Yvonne Seebregts de
voorzittershamer neergelegd. Yvonne, het is heel spijtig dat we je niet groots in het zonnetje kunnen zetten
tijdens Kerst aan de Amstel. Maar onze dank voor je inzet is niet minder groot. Chapeau!
Om het stichtingsjaar toch een beetje goed te maken hopen wij dat u meedoet aan onze kerstactie (zie
volgende pagina). Wij wensen eenieder mooie feestdagen!
Peter Overdijk, Marc van Lammeren, Vincent Blom en Monique de Bruin

Bestuurswisselingen
Per 1 september jl. vonden er meerdere bestuurswisselingen
plaats.
Yvonne Seebregts heeft besloten na 9 jaar te stoppen met haar
bestuurswerk voor onze stichting. Op 1 oktober 2011 trad
Yvonne toe tot het bestuur en werd in januari 2015 voorzitter.
Onder haar voorzitterschap is het nettoresultaat verbeterd en
hebben we meer kunnen bijdragen aan de instandhouding van
het monument.
Kerst aan de Amstel is in afgelopen jaren een waardevolle
traditie geworden, waar we dankbaar gebruik hebben gemaakt
van Yvonne’s enthousiasme en organisatietalent.
Doordat de voorzittersfunctie vacant kwam heeft Peter Overdijk
per 1 september de voorzittersfunctie op zich genomen. Peter is
sinds 2014 bestuurslid van onze stichting, waarvan de laatste
jaren secretaris.
(foto; Yvonne en Peter bij de oplevering van de gerestaureerde
doopkapel in 2016)
De secretarisfunctie is per 1 september ingevuld door Marc van Lammeren. Marc woont in Nes aan de Amstel
en is docent in het middelbaar onderwijs. Met behulp van Marc hopen we ook voor de jeugd aantrekkelijke
activiteiten te organiseren.
Per 1 september is er nog een tweede nieuw bestuurslid toegetreden; Vincent Blom. Vincent woont in Aalsmeer
en is oprichter/eigenaar van bloemen in- en exportbedrijf Floral Charm te Aalsmeer. Sinds Rinus en Coby
Verheggen gestopt zijn met hun bloemenbedrijf naast de Urbanuskerk is Vincent sponsor van de bloemen
waarmee de kerk elke keer weer prachtig aangekleed wordt.
Monique de Bruin blijft aan in haar functie als penningmeester.
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Kerstactie 2020; u doet toch mee?
Omdat Kerst aan de Amstel dit jaar niet door kan gaan,
starten we nu onze alternatieve kerstactie.
Deze bestaat uit;
Een lekker gevuld kerstpakket (30 euro)
Een doos met 10 mooie grote amaryllisstelen (25 euro), rood of wit
De Vrienden Urbanus kerstveiling (breng een bod uit op door onze vrienden ingebrachte kavels!).
De bovenstaande kerstactie is tot stand gekomen met inbreng van velen die de afgelopen jaren ook
meegewerkt hebben aan Kerst aan de Amstel. Wat hartverwarmend dat eenieder hier zo enthousiast aan
meegewerkt heeft. De opbrengst wordt toegevoegd aan ons spaardoel; het glas-in-lood van het priesterkoor.
Bijgaand treft u een formulier aan waarop u uw bestelling of bieding in kunt vullen. Bekijk de kavels goed, er
zitten zeer originele aanbiedingen bij. Op onze website plaatsen we ook foto’s. Het formulier kunt u achter in de
kerk in de box deponeren (of bij de pastorie in de brievenbus doen). Daarnaast kunt u uw bestelling van
kerstpakket of amaryllisstelen (uiterlijk zaterdag 12 december) of bod op een kavel (uiterlijk zaterdag 19
december 12:00 uur) mailen naar info@vriendenurbanuskerknes.nl.
De pakketten, bloemen en verkochte kavels kunnen zondag 20 december tussen 10:30 en 14:00 uur tegen
contante betaling bij de kerk opgehaald worden. Als de corona-situatie het toelaat is ook de kerststal te
bezichtigen en is een koffie/chocolademelk/glühwein-to go verkrijgbaar. Prijswinnaars van de biedingen
berichten wij zaterdagavond 19 december.

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. Daarom hebben we
besloten om 50% van de kosten van de werkzaamheden, tot een maximum van 100.000 euro, bij te
dragen aan dit doel. 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

Bedankt Rabo Clubsupport!
In de Urbanesklanken van oktober deden wij een oproep aan Rabobank-leden van Rabobank Amstel en Vecht
een stem uit te brengen op ons goede doel, het onderhoud aan de glas-in-loodramen van het priesterkoor. Wat
een verrassing dat ontzettend veel leden op ons gestemd hebben; we hebben maar liefst 2.116,88 euro
ontvangen! Heel erg veel dank aan Rabobank Amstel en Vecht en alle mensen die hun stem op ons uitgebracht
hebben. Van de bijna 100 deelnemende clubs zijn we in de top 10 geëindigd. Een erg mooi resultaat.
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Geweldige Open Monumentendag!
Open Monumentendag op 13 september was een groot succes. Eindelijk konden we een eerste activiteit in 2020
organiseren, natuurlijk rekening houdend met de corona-regels. Bezoekers konden zelfstandig een
eenrichtingsroute door de kerk lopen en met behulp van QR-codes informatieve filmpjes bekijken. We hebben
hier veel complimenten voor ontvangen. Daarnaast was Saartjes terras bij de oude keuken in de pastorie
geopend. Alle cake met aardbeien was aan het eind van de middag op! Bestuursleden Peter, Vincent en Marc
regelden de organisatie in de kerk en de Saartjes (Margaret, Nely, Tieneke en Monique) zwaaiden de scepter in
de ouderwetse keuken met terras. We kijken terug op een geslaagde dag met mooi weer en veel enthousiaste
bezoekers. De opbrengst van de dag was 600 euro. Bedankt bezoekers en iedereen die meegewerkt heeft!
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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 2020
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 2020 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 2019 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 2019
Het jaarverslag 2019 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 2019 geen geld door onze
stichting uitgegeven aan het onderhoud van het kerkgebouw. Dit komt omdat de start van de werkzaamheden
aan de glas in lood ramen van het priesterkoor nog niet aangevangen is. Het vermogen van de stichting is in
2019 met 34.221 euro gegroeid tot 167.037 euro.
Wij danken iedereen voor de gulle giften!

Contact en informatie
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Intagram: vriendenurbanuskerknes
Secretariaat: Amsteldijk Zuid 132C, 1189 VK Amstelveen
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:
Peter Overdijk, voorzitter (06-23317977, peteroverdijk1962@gmail.com)
Marc van Lammeren, secretaris (06-25386831, info@vriendenurbanuskerknes.nl
Monique de Bruin, penningmeester (06-23259298, monique.debruin@me.com)
Vincent Blom, algemeen bestuurslid (06-25259586, vincent@floralcharm.eu)
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