
 
 

 

 

Nieuwsbrief 6 – Woensdag 2 februari 2022 

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 2 maart) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
Februari   
Woensdag 9-2  14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de 

vriendschap 
Vrijdag 11-2 19.30 – 20.45 Uithoorn – Vormselproject – Vierde bijeenkomst  
   
Maart   
Woensdag 2-3  14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vergeving 
Zondag 6-3 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut 
Zondag 6-3 11.00 – 12.00 Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters 
Zondag 13-3 9.30 – 10.45 Uithoorn – Vormselproject – Vijfde bijeenkomst  
Zondag 13-3 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  

(Presentatie communicanten) 
Woensdag 16-3  14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vrede 
Zaterdag 19-3 14.00 – 15.30 Uithoorn – Communieproject – Speurtocht in Nes 
Woensdag 30-3 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de vreugde 

 

 

 

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).  K
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mailto:barotten@hotmail.com
https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602


Kinderwoorddienst – Op naar Pasen! 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders en jongeren die ons willen helpen 

met de kinderwoorddiensten tijdens de 40 dagentijd. Elke zondag is er iemand 

van de organisatie aanwezig, maar assistentie is meer dan welkom. Het is 

namelijk fijn als je met twee personen voor de groep staat, vooral omdat er 

jongere en oudere kinderen zijn en de groep steeds groter wordt. 

Het project voor de hele periode van aswoensdag tot en met pasen is al 

voorbereid. Min of meer kant en klaar aangeleverd dus! In de kerk zal een 

hoekje worden ingericht waar wekelijks iets bijgezet wordt, zodat kinderen en 

volwassenen kunnen zien dat we op weg zijn naar een belangrijk feest. 

Dus, doen jullie mee? Hoe meer handen, hoe lichter het werk. Een 

eenvoudige en leuke manier om iets voor de kinderen in de kerk te 

betekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Bart en Leonie 

 

 

Vormselproject 

Voor het vormselproject zijn we op zoek naar lakstempels 

met was, zie de afbeelding. Weet je hoe we aan zo’n 

zegelstempel kunnen komen of heb je er zelf één thuis, 

laat het ons weten (familie.van.ittersum@gmail.com). 

Groet, Leonie 
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OpMaat zingt door! 

OpMaat gaat repeteren voor de 

presentatieviering van de 

communicantjes op zondag 13 maart. 

We oefenen op 

Vrijdag 4 februari (18.30 - 19.30 uur) 

Vrijdag 11 februari (18.30 - 19.30 uur) 

Twee weken niet in verband met de voorjaarsvakantie 

Vrijdag 4 maart (18.30 - 19.30 uur) 

Vrijdag 11 maart (18.30 - 19.30 uur) 

Zondag 13 maart (10.25 uur): Inzingen 

De communicantjes zijn uitgenodigd om mee te oefenen voor hun 

presentatieviering, maar natuurlijk zijn alle kinderen welkom! Tijdens de 

repetities zingen we de liedjes van de viering, doen we spelletjes en leren we 

zelfs op een speelse manier muzieknoten lezen. 

Voor meer informatie kunnen ouders natuurlijk altijd contact met ons 

opnemen via emmenus@hotmail.com 

Bart 

 

Schutse – Kindernevendiensten  

Elke tweede en vierde zondag van de maand. Welkom! 

Het was best lastig en niet zo leuk om Kindernevendienst online te doen. 

Maar gelukkig mogen we vanaf nu weer naar de kerk komen. Dus we hopen 

jullie gauw weer in het echt in De Schutse te zien! 

Groeten van de Kindernevendienstleiding. 

P.S. Meedoen als jeugdleiding? Dat zou fijn zijn! 

Mail kindernevendienst@pkn-uithoorn.nl  
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Communieproject – Barmhartige Samaritaan 

Inmiddels hebben we de 4e EHC bijeenkomst 

gehouden, met de kinderen is gesproken over het 

lezen van boeken en van welke boeken zij houden, 

ook hebben we gevraagd of zij wel eens in de 

Kinderbijbel lazen... 

Daarna hebben we het mooie verhaal met het 

Bijbelplaten theatertje van de 'Barmhartige 

Samaritaan' verteld, voor alle kinderen was dit een heel nieuw Bijbelverhaal, 

in het nagesprek heeft pastoor Marco hen uitgelegd dat het belangrijk is om je 

naaste lief te hebben en dat God het belangrijk vindt, dat je zijn woorden in 

de praktijk brengt! 

Vervolgens hebben we met begeleiding van pastoor Marco op het orgel twee 

liedjes gezongen: ‘Hou van alle mensen’ en het voorstel lied ‘Zeg me je naam 

duizend keren’. Ter afsluiting hebben de kinderen nog een leuke knutsel over 

de Barmhartige Samaritaan gemaakt! 

  

 

Nes – Valentijn! 

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 10 februari (15.30 – 16.30 uur) 

Waar: In de pastorie naast de Sint Urbanuskerk 

Verhaal: Valentijn was een moedige bisschop, die ook dokter was. Het 

bijzondere was dat hij iedereen die bij hem kwam een bloem gaf en hij daarbij 

zei: ‘Die bloem is voor jou, omdat je ziek bent, omdat je het moeilijk hebt, 

omdat je verdrietig bent of omdat je een fijn mens bent!’  

Tot slot gaan we een leuke Valentijns knutsel maken!  

Tot dan! Groetjes van het Kinderclubteam.  



Aanmelding BreakThrough geopend 

In de voorjaarsvakantie hebben we 

iets nieuws: BreakThrough! Een 

tienerkampweekend van 25 tot en 

met 27 februari in het 

Julianaklooster in Heiloo.  

Het is vergelijkbaar met het 

tienerkamp BreakOut in de 

zomervakantie met spellen, 

catecheses, natuurlijk de avond van 

barmhartigheid en lekker samen zijn met je vrienden. Dit extra weekend is er 

ook juist om de mooie vriendschappen te verdiepen. 

Het is een nieuw initiatief en daarom extra interessant voor 

tieners die nog niet eerder aan een tienerkamp hebben 

deelgenomen. 

 

 

WJD@HOME  

In het weekend van 29 april tot en 

met 1 mei zijn jongeren (15+) 

uitgenodigd voor de landelijke 

WJD@Home op Ameland met ruim 

honderd jongeren.  

De WJD@Home is de perfecte 

opstap naar de WJD in 2023 in 

Portugal. Er zijn catecheses van de 

bisschoppen, Eucharistievieringen, 

een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke 

en creatieve workshops.  

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van 

JongKatholiek.  
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