
 
 

 

Nieuwsbrief 2 – Woensdag 5 oktober 2022 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie en regio Amstel-Westeinder 

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 november) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

 

 

Agenda – Oktober  
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 9-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 9-10 12.45 – 14.15 Uithoorn – Gezinszondag  
Donderdag 13-10 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Noach 
Zondag 16-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut 
Zondag 30-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 30-10 12.45 – 14.15 Uithoorn – Gezinszondag  

 

 

 

 

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
lik
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f 
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mailto:emmaenus@hotmail.com
mailto:barotten@hotmail.com
https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602


Agenda – November 
Datum Tijdstip Activiteit 
Vrijdag 11-11 19.30 – 20.00 Kudelstaart – Sint Maarten met lampionoptocht en toneelspel 
Zondag 13-11 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut 
Donderdag 17-11 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Jona 
Zondag 27-11 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 27-11 12.45 – 14.15 Uithoorn – Gezinszondag  
   

 

Drie keer bidden! 

Ze zeggen dat zingen als twee keer bidden is… Ik denk dat als kinderen zingen 

het telt als DRIE keer bidden! 

Met onze kinderkoren willen we de liefde voor Jezus Christus bevorderen 

door middel van muziek. We bieden de kinderen een ervaring die hen in staat 

stelt zich met de kerk te verbinden, nieuwe talenten te ontdekken... en 

levenslange muzikale en spirituele vaardigheden te ontwikkelen! 

Pastoor Marco Cavagnaro 

 

Uithoorn – Titus Brandsma bij de GIDA  

Op 23 september zijn we met een groep jongeren van de 

GIDA bij een voorstelling van Peter Vermaat over Titus 

Brandsma geweest. Om ons daarop voor te bereiden zijn 

we twee avonden bij elkaar gekomen om te praten over 

het leven van Titus.  

De eerste avond hebben het pannenspel gedaan. In kleine 

groepjes hebben we gediscussieerd over vragen en 

stellingen met betrekking tot het thema ‘iedereen is uniek’. 

De tweede avond ging over het thema ‘wonderen’. We begonnen met een 

barmeditatie waarbij iedereen in stilte kon reageren op drie stellingen die op 

grote vellen papier geschreven waren. Daarna kreeg iedereen een eigen 

blaadje met vragen over een wonder dat je zelf hebt meegemaakt. Als 

afsluiting hebben we onze wonderen met elkaar besproken. 

Menno Soppe 



Uithoorn – Gezinsdagen 

Aankomende zondag, 9 oktober, nodigen we 

iedereen uit voor de eerste gezinsdag ‘nieuwe 

stijl’. Het wordt een dag waar jong en oud 

samenkomen in het geloof. Een bijeenkomst die 

gezellig is, waar gegeten wordt en waar de (jonge) 

kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar ook een plek waar verteld wordt 

over Jezus, waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen en samen kunt 

bidden. 

We beginnen de dag om 11.00 uur met een gezinsviering waarbij kinderkoor 

OpMaat zingt. Vervolgens lunchen we met elkaar in het Trefcentrum. 

Iedereen neemt zijn eigen lunch mee, voor 

koffie en thee zorgen wij.  

Na de lunch is er catechese per leeftijdsgroep in 

één van de ruimtes in het kerkgebouw: 

 Er is een crèche voor de jongste kinderen. 

 De elf kinderen van het communieproject bereiden zich tijdens de 

gezinszondagen voor op hun Eerste Heilige Communie. Deze zal worden 

gehouden op zondag 23 april 2023. 

 De kinderen die op de basisschool zitten gaan samen lezen en knutselen. 

 De dertien jongeren van het vormselproject bereiden zich voor op hun 

Vormsel. 

 De jongeren die op de middelbare school zitten en de volwassenen 

verdiepen zich in de Tien Geboden en gaan het gesprek met elkaar aan. 

De dag wordt rond 14.15 uur gezamenlijk afgesloten. 

Reserveer de volgende zondagen alvast in je agenda:  

9 oktober, 30 oktober en 27 november 2022 

15 januari, 12 februari, 12 maart en 2 april (Palmzondag) 2023 

We hopen dat vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen. 

Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum 

   



Regio – Openluchtviering in de Nes, wat een mooi feest! 

 

Eindelijk was het dan zo ver… Na een wekenlange 

voorbereiding kwamen op 11 september de 5 parochies van 

de Regio Amstel-Westeinder bij elkaar in Nes aan de Amstel 

voor het vieren van een gezamenlijke eucharistieviering. 

Voor die gelegenheid waren alle kerken ‘dicht’ gegaan. 

Tijdens deze viering was voor de kinderen een Kinderwoorddienst waar het 

mooie verhaal over ‘de Verloren Zoon’ verteld werd met behulp van het 

verteltheatertje. Daarna hebben we met de kinderen nagedacht over de 

goede eigenschappen van deze twee broers. Ook hebben we besproken of je 

lijkt op je broer of zus en wat de verschillen zijn... 

Na de woorddienst werd onder leiding van Bart en Guus een mooi lied 

ingestudeerd: ‘Het is feest!’ Na de voorbeden werd dit lied door de kinderen 

en alle volwassenen enthousiast gezongen. We kunnen met elkaar terug zien 

op een geslaagde Kinderwoorddienst. 

 

 

 

 



Uithoorn – Kerstproject Debuut 

We mogen weer met iedereen bij elkaar komen voor 

een prachtige kerstviering! Debuut zingt dit jaar de 

nachtmis op zaterdag 24 december om 23.00 uur. 

Om deze viering zo feestelijk mogelijk te maken, 

willen wij zingen met een zo groot mogelijk koor. 

Daarvoor zijn we op zoek naar jou!  

Ben jij 12 jaar of ouder en vind je het leuk om te 

zingen? En heb je altijd al eens mee willen zingen in 

een koor? Vanaf vrijdag 18 november repeteren wij 

iedere vrijdag van 19.45 tot 21.30 uur voor de kerstviering. Voor meer 

informatie kun je een mailtje sturen naar jongerenkoordebuut@hotmail.com.  

Hopelijk tot dan! 

Ayesha Timmer 

 

Uithoorn – Vormselproject 

Als tiener ga je steeds meer vragen stellen en dus ook over 

het geloof. In het verleden hebben je ouders ervoor 

gekozen jou te laten dopen en de Eerste Communie te laten 

doen. In de puberteit is het juist de Heilige Geest die jou 

met z’n kracht en gaven kan bijstaan in deze – niet altijd 

even eenvoudige – periode van je leven. 

Samen bidden en vieren van de Eucharistie, 

gezellig samenkomen met de gemeenschap en 

kennis over het geloof zijn belangrijk voor een 

levendig geloof.  

We hebben er daarom voor gekozen om de 

vormselvoorbereidingen tijdens de 

gezinszondagen te laten plaatsvinden. We gaan dan samen in op de vragen 

wat of wie je inspiratiebron is en hoe jij het geloof in God in je gewone leven 

een plaats geeft of zou willen geven. Middels spel en creativiteit vertellen wij 

mailto:jongerenkoordebuut@hotmail.com


je over de bijbel, de volgelingen van Jezus, de Heilige Geest, de Kerk en de 

sacramenten. 

Er zijn inmiddels al 13 aanmeldingen, maar je kunt je nog tot en met vrijdag 7 

oktober opgeven via de mail (vormsel.amstel.westeinder@gmail.com). 

Leonie van Ittersum 

 

Nes – Kinderclub bij de buren 

 

Op donderdagmiddag 15 september kwam de Kinderclub! bijeen op een 

bijzondere locatie, namelijk bij de buren in hun bedrijfsruimte. De 

vergaderzaal in de pastorie was bezet en aangezien de overige ruimtes nog 

bewoond worden door de families uit de Oekraïne, werd er uitgeweken naar 

deze praktische, multifunctionele plek. Genoeg drukte en activiteit in en om 

de Sint Urbanus-parochie, zo blijkt maar weer. 

Dank aan de buren en alle betrokkenen voor de flexibiliteit! 

De middag met de kinderen was wederom zeer geslaagd, 

dankzij het veelzijdige programma van theater, knutselen, 

optreden en smullen. Dank aan team Elly! 

Volgende maand is er weer een Kinderclub. Alle kinderen 

zijn van harte welkom! 
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Bisdom – Neem deel aan het WJD jaar! 

Het komende jaar leven we toe naar de 

wereldjongerendagen in Lissabon. Leef jij met ons 

mee, doorheen de sponsoracties, activiteiten, 

taallessen en wat dan ook? Wees van de partij! 

Wat staat er op het programma? 

Oktober: Van 17 tot en met 21 oktober toert het Nederlandse WJD kruis door 

bisdom Haarlem-Amsterdam. Van noord tot zuid pelgrimeert het tourteam 

van jongeren langs de verschillende jongerengroepen in ons bisdom. Meer 

weten of aanmelden voor het tourteam: www.wjdkruis.nl   

Bovendien gaat in oktober de sponsoractie van het jongerenplatform van 

start. Koop wijn en noveenkaarsen in en verkoop ze met winst in de parochie. 

November: Op 20 november vieren we de wereldjongerendag. In elk bisdom 

komen alle jongeren samen rond de bisschop. Deze dag is de perfecte 

voorbereiding op de wereldjongerendagen. 

Op de website van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam vind je 

het hele programma naar de wereldjongerendagen in 

Lissabon. Klik of scan de QR-code hiernaast. K
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