Kom Erbij!
Nieuwsbrief 2 – Woensdag 6 oktober 2021
Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie
De Burght, Potgieterplein, Uithoorn

In de kerk wordt veel voor kinderen
georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste
kinderen en ouders die af en toe graag een bijdrage willen leveren.
Met deze nieuwsbrief proberen we iedereen samen te brengen.
In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren: Korte
verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende
nieuwsbrief (woensdag 3 november) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda
Datum

Tijdstip

Activiteit

Oktober
Zaterdag 2-10
Zondag 3-10
Zondag 10-10
Vrijdag 29-10
Zondag 31-10

20.00 – 21.00
11.00
11.00
19.30 – 20.45
12.00

De Kwakel – JOP spotlight
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Uithoorn – Viering met Debuut
Uithoorn – Vormselproject 2022 – Eerste bijeenkomst
Uithoorn – Communieproject 2022 – Informatiebijeenkomst

November
Zondag 14-11
Zondag 14-11
Zondag 14-11
Woensdag 17-11
Zondag 21-11

9.30 – 10.45
11.00
12.00
14.45 – 16.00
11.00

Uithoorn – Vormselproject – Tweede bijeenkomst
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Uithoorn – Communieproject – Kennismaking
Uithoorn – Communieproject – Eerste bijeenkomst
Uithoorn – Viering met Debuut

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit.
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).

Tentoonstelling Moeder Teresa

Van zondag 3 tot en met zondag 17 oktober is in katholieke kerk van Uithoorn
(De Burght) een tentoonstelling over het leven van Moeder Teresa.
De tentoonstelling is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag
van 10.00 tot 11.00 uur.
Voor groepen kan de tentoonstelling op afspraak geopend worden. Stuur
daarvoor een email naar pastores@emmaus-uithoorn.nl.
Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu
(Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september
1997), was een katholieke zuster, stichteres van de
Missionarissen van Naastenliefde en
Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in voor
de armsten der armen in India. De congregatie die ze in
1950 stichtte telde in 2012 meer dan 4.500 leden met
300 tehuizen en was actief in 133 landen. Na haar
dood werd in India een dag van nationale rouw
afgekondigd. Ze ontving een staatsbegrafenis, een eer
die in India normaal alleen verleend wordt aan de
hoogste politieke leiders. In 2003 werd ze zalig
verklaard en op 4 september 2016 volgde de
heiligverklaring. Bron: Moeder Teresa - Wikipedia

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2022
Het lijkt nog ver weg, maar half november begint de
voorbereiding voor het communieproject van 2022. Om te
kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste Heilige
Communie zouden willen doen.
Heeft u een kind in groep 4 of 5, dan kunt u haar of hem
vanaf nu aanmelden via het secretariaat
(secretariaat@emmaus-uithoorn.nl).
Voor meer informatie kunt u direct met mij contact opnemen of kijken op de
website van de kerk (Eerste communie – EMMAÜSPAROCHIE).
Elly van Rooden, catechiste
pmmvanrooden@hetnet.nl

Vormsel voor kinderen uit de regio Amstel-Westeinder
Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor het
vormsel, die rond in juni 2022 zal plaatsvinden. Het project
bestaat uit tien bijeenkomsten die voornamelijk in de pastorie
van de Burght plaatsvinden.
In de voorbereidingen gaan we in op vragen als:
•
•
•

Wie of wat is de inspiratiebron van je leven?
Hoe kun je het geloof een concrete plaats geven in je leven?
Hoe kunnen we een gemeenschap van gelovigen vormen?

Het project is met name bedoeld voor kinderen uit groep 8 van de basisschool
en brugklassers van de middelbare school.
Stuur voor vragen of aanmelden een email naar
vormsel.amstel.westeinder@gmail.com.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de kerk
(Vormsel – EMMAÜSPAROCHIE).

Cathérine wordt juf
Per 1 augustus heeft Cathérine Verviers een nieuwe baan aangenomen en
gaat zij de Protestantse Gemeente Uithoorn verlaten als jeugdwerker. Ze is
begonnen als onderwijsassistente op basisschool De Zevensprong in
Amsterdam, ter voorbereiding van een zij-instroomopleiding tot leerkracht
basisonderwijs. Een mooie kans om zich verder te verdiepen in het werken
met kinderen, en om te helpen bij de tekorten aan leerkrachten.
Dat betekent dat het jeugdwerk in De Schutse voorlopig door de vrijwillige
jeugdleiding en de voorgangers gecoördineerd wordt. Het valt Cathérine niet
makkelijk om afscheid te nemen in Uithoorn, want ze heeft het hier erg fijn
gevonden. Vanaf deze plek wenst ze alle kinderen, jongeren en ouders van De
Burght het allerbeste. Op zondag 31 oktober wordt er (na een Kerk op Schoot
om 11.30 uur) vanaf 12.00 uur afscheid van haar genomen in De Schutse.

Missiokids
In het eerste weekend van oktober vieren we in de
katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit
jaar is dat op 2 en 3 oktober. Overal ter wereld helpen
kinderen andere kinderen. Dat doen ze door een
beetje van hun zakgeld opzij te leggen en in het
spaarzakje van MISSIO te doen.
Dat kun jij ook doen! Doe een klusje voor je ouders of
de buren. Verzamel flessen en lever ze in bij de
supermarkt. Dit jaar helpen we de kinderen in de
Republiek Guinee, zie www.missiokids.nl.
Tijdens de viering van 24 oktober, Missiezondag,
kun je jouw spaarzakje in de doos van MISSIO
doen. Of stop het in de brievenbus van het
secretariaat, Potgieterplein 4. De spaarzakjes liggen
voor je klaar in de hal van de kerk.

Kinderkoor OpMaat zoekt nog altijd nieuwe stemmen

In de kerk wordt weer volop gezongen. Ook kinderkoor OpMaat repeteert
weer elke vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Afgelopen zondag waren ze
te horen tijdens de gezinsviering.
Ben jij 6 tot 13 jaar oud? Hou je van gezelligheid? Vind jij het leuk om te
zingen? Of wil je het een keer proberen?
Dan zoeken wij jou!!!
Geef je op via emmaenus@hotmail.com of kom gewoon een keer kijken
tijdens een repetitie in de Burght (Potgieterplein 2, Uithoorn)

