
 
 

 

Nieuwsbrief 4 – Woensdag 7 december 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 4 januari 2023) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

 

 

Agenda – December 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 4-12 11.00 – 12.00  Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters 
Donderdag 15-12 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Kerstmis met knutselen 
Zaterdag 24-12 17.00 Kudelstaart – Kindjewiegen voor de kleinsten 
Zaterdag 24-12 19.00 – 20.00 Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters – Kerst  
Zaterdag 24-12 19.00 – 20.00 De Kwakel – Familieviering – Kerst  
Zaterdag 24-12 19.00 Schutse (PKN) – Kerstbijeenkomst  
Zaterdag 24-12 19.00 – 20.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Kerst  
Zaterdag 24-12 23.00 Uithoorn – Nachtmis met Debuut 
Maandag 26-12 10.00 – 11.00 Nes – Gezinsviering met Klein Urbanus 

 

 

 

 

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

 o
f 

sc
an

! 

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


Agenda – Januari 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 8-1  Uithoorn – Nieuwjaarsreceptie 
Donderdag 12-1 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over David en Goliat 
Zondag 15-1 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 15-1 12.45 – 14.00 Uithoorn – Gezinszondag  

 

Uithoorn – Stichting Voedselbank Uithoorn- De Kwakel 

Met een boodschap van ons wensenlijstje draagt u bij aan het voedselpakket 

voor een gezin in nood in Uithoorn en De Kwakel. Voor de wekelijkse 

voedselpakketten is er voortdurend behoefte aan houdbare etenswaren die 

een gemiddeld gezin gewoonlijk gebruikt. 

U kunt tot en met zondag 18 december uw boodschappen in de manden 

leggen die klaar staan in de hal van de kerk.  

Wensenlijstje 

houdbare voedingsmiddelen 

blik corned beef 

blik groenteconserven 

blik tonijn in olie 

braadboter 

chocopasta 

hagelslag 

houdbare melk 

kuipje halvarine 

macaroni / rijst / pasta 

gemalen koffie 

suiker 

thee 

pannenkoekenmeel 

pindakaas 

jam 

slaolie 

soep 

tomatenpuree    

reinigingsmiddelen  

afwasmiddel 

allesreiniger 

waspoeder 

toiletartikelen 

douchegel 

shampoo 

zeep 

tandpasta 

 

Wilt u alstublieft geen alcoholhoudende dranken en geen snoep bij uw 

boodschappen inleveren. Met het oog op de houdbaarheid kunnen wij 

versproducten alleen na overleg verwerken.  

https://voedselbankuithoorn.nl/


God in de natuur 

Een maand geleden was ik thuis in Italie om mijn ouders te bezoeken. Met 

een paar vrienden ben ik vroeg in de ochtend in de bergen gaan wandelen. De 

bedoeling was om de zonsopgang te bewonderen vanaf de top van een berg. 

Door de mist is dat helaas niet gelukt.  

Toch hebben wij een mooie ochtendwandeling gemaakt. Plotseling zagen wij 

midden in de natuur een aantal koeien die – net opgestaan, neem ik aan – 

zachtmoedig achter elkaar liepen, netjes op een rij, om te gaan grazen. Er was 

geen boer die hen daarbij hielp, zij wisten precies wat zij moesten doen en 

waar zij naar toe moesten gaan.  

 

Tijdens de gezinsdag op 27 november hoorden we het verhaal van Noach. 

Toen Noach de Ark gemaakt had, kwamen alle dieren netjes op een rij naar 

hem toe. Niemand hoefde de dieren te sturen, zij luisterden naar het oproep 

van God en gingen de Ark binnen. Noach had ook alle mensen op zijn Ark 

willen ontvangen, maar niemand geloofde in hem. De dieren wel! De dieren 

luisterden naar God. 

Laten wij van de natuur leren en ook luisteren wanneer onze goede God ons 

roept! 

Pastoor Marco Cavagnaro 

  



Uithoorn – Adventsproject 

Afgelopen zondag ging het even mis tijdens de kinderwoorddienst: het licht 

ging uit, de gordijnen gingen dicht. Eigenlijk konden we niet verder, totdat 

iemand riep: “Stop! Doe iets!” 

Het bijbelverhaal ging over Johannes de Doper, die in de ogen van de mensen 

er wat vreemd uit zag. Hij at wat hij in de woestijn kon vinden, zoals honing en 

sprinkhanen. Zijn kleren waren gemaakt van woestijndieren. Johannes sprak 

als een profeet. Hij zei iedereen de waarheid. Hij stond zelfs te roepen naar 

alle mensen die naar hem kwamen kijken. “Doe iets!” riep hij, “Samen maken 

we de wereld beter.” Na het verhaal werden adventskaarsen geknutseld en 

een lastige puzzel gekraakt. 

Ook de komende twee zondagen is er kinderwoorddienst: “Hou vol!” en “Doe 

mee!”. Alle kinderen tussen de 4 en 13 jaar zijn welkom! Komen jullie ook? 

Bart van de Rotten

 



Nes – Kinderclub en de ark van Noach 

Donderdagmiddag 17 november was er weer een 

gezellige Kinderclub-bijeenkomst. Er was zo’n 

geweldige opkomst dat we er zelfs stoelen bij 

moesten zetten! Eerst werd het mooie verhaal 

over Jona de profeet verteld en daarna zongen we 

het leuke lied: 

Jona, Jona, ga naar Ninevé, 

maar daar zwom een vis in zee. 

Die lustte Jona al te graag! 

Drie dagen zat hij in zijn maag. 

Daar riep hij: “Heer, U zij geloofd! 

Ik zal doen wat ik heb beloofd.” 

En de vis zwom pijlsnel naar het strand 

En spuugde hem aan land. 

Uiteraard mocht tot slot nog een leuke knutsel 

over Jona en de walvis gemaakt worden! Met 

elkaar kunnen we terugzien op een zeer 

geslaagde middag.  

Donderdagmiddag 8 december gaan we van 15.30 

tot 16.30 uur kerstknutselen bij de familie 

Verheggen naast de kerk. Uiteraard zijn jullie broertjes, zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes ook van harte welkom! Wel van tevoren aanmelden bij Elly 

(pmmvanrooden@hetnet.nl) in verband met het klaarleggen van de 

materialen. Graag tot dan!  

Groetjes van het Kinderclub team. 

  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


Nes – Kerstviering 

Op maandag 26 december nodigen we 

groot en klein van harte uit voor een 

mooie gezinsviering met traditionele kerstliedjes en een kerstspel. Deze 

viering op tweede Kerstdag begint om 10.00 uur. Als je mee wilt doen met het 

spel, mag je verkleed komen als schaapje, engeltje of herdertje. Vóór de 

viering kun je je dan aanmelden in de sacristie. 

Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie, thee, limonade en wat 

lekkers in de pastorie! 

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten. 

Groetjes, Klein Urbanus en het Kinderclub-team. 

 

 

Uithoorn – Welkom Elmar! 

In de zoektocht naar een nieuwe dirigent hadden Opmaat en Debuut de 

handen ineengeslagen. Half oktober was Elmar op proef begonnen. En met 

succes! Wij willen Elmar welkom heten als nieuwe dirigent van Opmaat en 

Debuut. Wij hopen samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.  

 

Elmar krijgt meteen een mooie uitdaging. Beide koren hebben een 

kerstproject georganiseerd waardoor de koren extra groot zijn. Wil jij ook 

kennis maken met Elmar? Dan ben je van harte welkom om aan te sluiten bij 

één van de kerstprojecten. Of kom op Kerstavond naar ons luisteren! Op 

zaterdag 24 december zingt OpMaat om 19.00 uur en Debuut om 23.00 uur. 

Groetjes, Ingeborg en Ayesha 



Uithoorn – Sinterklaas met OpMaat 

Ook dit jaar is Sinterklaas weer langs geweest, 

Want van mooi gezang houdt hij het allermeest! 

Voor ieder was er lekkers en een cadeautje klein 

Het samenzijn was heel fijn! 

 

Groetjes, Ingeborg  

 

Schutse – December 

Wat gaat de tijd toch snel! We hebben alweer twee 

Adventszondagen achter de rug! Tot aan Kerst staat er 

elke week iets bijzonders voorin de kerk: een levend 

standbeeld! Steeds is dat een voormoeder van Jezus. 

De eerste week was het Batseba, de tweede week 

Ruth en de komende zondagen zullen dat andere 

belangrijke vrouwen zijn die een standbeeld verdiend 

hebben! 

Vanaf 13 december is er een heleboel moois te zien in 

de Schutse. Een tentoonstelling van heel veel 

bijzondere Kerststallen is zeer de moeite waard om te bekijken! 

Op Kerstavond zou er een theatervoorstelling zijn, maar door ziekte kan dit 

jammergenoeg niet doorgaan. Dominee Sibilla heeft iets anders leuks 

bedacht! Wat? Dat zul je zien als je op 24 december om 19.00 uur naar de 

Schutse komt. Iedereen is van harte welkom! 

Hartelijke groeten van Mieke 


