Kom Erbij!
Nieuwsbrief 3 – Woensdag 3 november 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 1 december) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda
Tijdstip

Activiteit

November
Zondag 7-11
Zondag 14-11
Zondag 14-11
Zondag 14-11
Woensdag 17-11
Donderdag 18-11
Zondag 21-11
Zondag 28-11
Zondag 28-11

11.00 – 12.00
9.30 – 10.45
11.00 – 12.00
12.00
14.45 – 16.00
15.30 – 16.30
11.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Kudelstaart – Gezinsviering met De Kudelkwetters
Uithoorn – Vormselproject – Tweede bijeenkomst
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Uithoorn – Communieproject – Kennismaking
Uithoorn – Communieproject – Eerste bijeenkomst
Nes – Kinderclub
Uithoorn – Viering met Debuut
Uithoorn – Start Advent-project
Kudelstaart – DOP-viering met het jeugdkoor

December
Woensdag 1-12
Zondag 12-12
Woensdag 15-12
Vrijdag 24-12
Zaterdag 25-12

14.45 – 16.00
11.00 – 12.00
14.45 – 16.00
23.00
11.00 – 12.00

Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de Schepping
Kudelstaart - Gezinsviering met De Kudelkwetters
Uithoorn – Communieproject – Een heel speciaal geschenk
Uithoorn – Kerstviering met Debuut
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Kerst

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).
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Advent – Kinderwoorddienst

De wintertijd is ingegaan, de bladeren waaien van de bomen en we steken
binnen gezellig kaarsen aan. Voor je het weet zijn de feestdagen weer
aangebroken. Een tijd die we associëren met gezelligheid, saamhorigheid en
vrede.
Heel bijzonder maar in de kerk is het op 28 november Nieuwjaar! Een kerkelijk
jaar begint met het voorbereiden op het grote feest van Kerstmis. We
noemen deze tijd Advent. Dit woord betekent zoiets als “de komst van”
Christus. Stel dat onze koning op bezoek komt, wat zouden we dan allemaal
niet doen om alles piekfijn te regelen? En als nu met Kerstmis Christus echt
naar ons toekomt, dan is het heel zinvol om ons hierop voor te bereiden. Wij
gaan jullie daarbij helpen!
Elke zondag van de advent – 28 november, 5, 12 en 19 december – zal tijdens
de viering van 11.00 uur in de Burght een Kinderwoorddienst zijn voor alle
kinderen van de basisschool. We gaan dan samen het verhaal over Jezus lezen
wat de volwassenen in de kerk horen. Daarna zullen we uitleggen wat precies
met het verhaal bedoeld wordt en hebben we een passend knutselwerk.
Kom jij ook? Leuk!

Project Eerste Heilige Communie 2022 gaat van start
Afgelopen zondag hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor het
project van de Eerste Heilige Communie (EHC). Op deze ochtend heeft het 9e
communicantje zich ingeschreven voor het project. Maar nog altijd kunnen
kinderen uit groep 4 of 5 zich bij de voorbereiding van de EHC 2022
aansluiten.

De titel van het EHC-project is ‘Gods Grootste Geschenk’ en verwijst naar het
grote geschenk dat de kinderen op zondag 22 mei 2022 tijdens hun Eerste
Heilige Communie mogen ontvangen: in de Heilige Communie komt Jezus bij
hen.
Het project bestaat uit 12 bijeenkomsten waarin een Bijbelverhaal wordt
verteld. Na het verhaal gaan we met de kinderen in gesprek: Wat vinden zij
van het verhaal? Hebben zij zelf deze situaties ook meegemaakt? Tot slot
wordt het verhaal verwerkt met een passend lied, een knutselwerkje of in een
tekening.
Voor het project krijgen de kinderen een werkmap, waarmee ze thuis samen
met hun ouders aan de slag gaan. Het is een vrij nieuw project waarin op een
inspirerende manier kennisgemaakt wordt met de verhalen uit de Bijbel, de
gemeenschap van de Kerk en met de belangrijkste gebeden.
De Eerste Heilige Communie is niet het eindpunt, maar een nieuwe stap op de
weg van het geloof!
Het project start op woensdag 17 november. Alle bijeenkomsten zijn op
woensdag van 14.45 tot 16.00 uur. Voordat we gaan beginnen krijgen de
kinderen iets te drinken en te eten.
Met hartelijke groet, mede namens pastoor Marco,
Elly van Rooden, catechiste.

Muzikanten gezocht voor de kerstviering met Debuut
Vrijdag 24 december zingt Debuut om 23.00 uur de
nachtmis. Wij zijn op zoek naar muzikanten die ons willen
begeleiden tijdens deze viering. Speel je gitaar, fluit of
een ander instrument en vind je het leuk om in een
combo met een koor muziek te maken? Meld je dan aan
bij jongerenkoordebuut@hotmail.com. Ook voor meer
informatie kun je hier terecht. We repeteren op
vrijdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in de Burght. We zullen met zijn allen
een mooie viering van maken, waarbij iedereen van harte welkom is.

Gezinsviering met OpMaat
Zondag 14 november is een gezinsviering in de Burght
met muziek van kinderkoor OpMaat. Tijdens de viering
is speciaal aandacht voor de kinderen en enkele
kinderen zullen ook iets voorlezen.
Op dit soort zondagen komen vaak meer gezinnen met
jonge kinderen naar de kerk toe. Gezellig! Om elkaar beter te leren kennen,
nodigen we iedereen uit om na afloop een kopje koffie of thee of een glas
limonade te komen drinken in het Trefcentrum.

Kom Erbij! Join Us! Rejoignez-Nous! Unisciti a Noi!
De Kom Erbij! wordt door steeds meer mensen gelezen, binnen en buiten de
kerk. Maar niet voor iedereen is Nederlands de moedertaal. Nu kun je Google
Translate gebruiken om een berichtje
te vertalen in je eigen taal. Maar
soms blijft het alsnog onduidelijk wat
er precies bedoeld wordt. In dat
geval mag je altijd een mail met je
vraag sturen naar
emmaenus@hotmail.com.

Kudelstaart – De Kudelkwetters… en dan?
In Kudelstaart zingt het kinderkoor De Kudelkwetters al meer dan 50 jaar! Het
koor is opgericht door de huishoudster van de toenmalige pastoor van Dijk.
Het leek haar leuk om een viering op te luisteren met het gezang van
kinderen. Meester Hoogenboom was de eerste dirigent van De
Kudelkwetters. Nu wordt het koor gedirigeerd door Paula Dogger, die zelf in
het eerste koortje meezong.
Het kinderkoor telt nu zo’n 12 leden en zingt elke maand een keer in de kerk.
Daarvoor worden speciale gezinsvieringen gemaakt. De repetitie is iedere
donderdag om 18.45 uur in de kerk.

In het verleden stroomden de oudere kinderen van het kinderkoor door naar
het jongerenkoor. Helaas is het jongerenkoor enkele jaren terug opgeheven.
Maar helemaal niet meer zingen in de kerk? Dat kan toch niet?
Daarom hebben enkele zangers besloten om een eigen jeugdkoor op te
richten! Op zondag 28 november zingen zij voor de eerste keer tijdens een
DOP-viering. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken én
luisteren.

Nes – Kinderclub
Hallo Allemaal,
Ben je tussen de 5 en 12 jaar? Kom dan gezellig
naar de KINDERCLUB! Ook broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
welkom.
Wanneer: Donderdag 18 november van 15.30 - 16.30 uur
Waar:

In de pastorie naast de Sint Urbanuskerk in Nes

Verhaal: Prinses Arabella en de Sint
Na het verhaal gaan we een leuke knutsel voor Sinterklaas maken.
Tot dan!
Groetjes van het Kinderclub Team

Beste Bart,
Aan Catherine heb ik beloofd het jeugdwerk te ondersteunen en
zoveel mogelijk voort te zetten van de dingen waar zij een start
mee heeft gemaakt.
Dat betekent dat we doorgaan met de "kerk op schoot"-vieringen, dat we ook
dit jaar rondom de kerst weer scholen zullen uitnodigen om de kerststallen te
bekijken en dat er een kinderkerstfeest (met theater) zal worden gehouden.
We beginnen op 28 november met de eerste adventszondag en hebben dan
elke zondag Kindernevendienst. Op 24 december is er een gezinsdienst met
medewerking van Theater Zwuf om 16.30 uur in de Schutse.
Met hartelijke groet, Caro Houtkoop
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Schutse – Catherine geeft het stokje door

