
 
 

 

Nieuwsbrief 5 – Woensdag 4 januari 2023 

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 1 februari 2023) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

 

 

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  
Zondag 29-1 11.00 – 12.00 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).  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 – Februari 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 12-2 11.00 – 12.00 Uithoorn – Communieproject - Presentatieviering met OpMaat  
Zondag 12-2 12.45 – 14.00 Uithoorn – Gezinszondag  
Donderdag 16-2 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Mozes 
Zondag 19-2 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut  
   

 

 

 

 

Uithoorn – De Schanskerk is verkocht 

Op 29 december is het kerkgebouw in de Schans verkocht. Op de plek van de 

kerk zullen woningen gebouwd gaan worden, maar in de vorm van de oude 

Schanskerk. Het plan is om de torens te restaureren. Aan de foto hieronder zal 

waarschijnlijk dus weinig veranderen. 

 

Het is fijn dat het gebouw nu verkocht is, maar ook heel verdrietig. De 

Schanskerk heeft voor veel mensen van onze parochie heel veel betekend: 

kinderen zijn gedoopt en hebben hun eerste communie gedaan, Kerst en 

Pasen zijn gevierd, huwelijken zijn ingezegend, afscheid is genomen van 

mensen van wie veel werd gehouden. Het is moeilijk om te bedenken dat de 

kerk nu een andere bestemming krijgt. 

Hopelijk kunnen we de mooie herinneringen vasthouden en daarmee bouwen 

aan de toekomst van onze parochie. 

  



Benedictus 

Ik had al lange tijd gepland om in Italie op vakantie te gaan, zodat ik mijn 

ouders na de kerstdagen kon bezoeken. Nooit had ik gedacht dat ik zo’n 

historisch moment zou meemaken.  

 

In 2013 is voor het eerst een Paus “met pensioen” gegaan, namelijk Paus 

Benedictus. Dat is niet gebruikelijk. Meestal blijf je Paus tot aan de dood, zoals 

de Koninging van Engeland heeft gedaan. Toch vond Benedictus het nodig 

vanwege gezondheidsproblemen, zoals onze Koninging Beatrix een aantal 

jaren geleden. Paus zijn is een zware baan en het is goed als een jonger 

persoon het overneemt. Benedictus ging wonen in een mooi klooster in het 

Vaticaan. Daar bleef hij voor de kerk bidden. Niemand had verwacht dat hij 

nog zo lang zou leven. Hij is afgelopen jaar 95 geworden. Op 31 december is 

hij naar de hemel gegaan.  

 

Vanaf 1 januari was ik in Rome. Op maandag 2 januari, na lang in de rij 

gestaan te hebben, heb ik Benedictus gezien. Hij werd als Paus opgebaard, 

dus met alle eer. Na een aantal dagen mocht ik zelfs zijn uitvaart bijwonen. 

Dat was heel bijzonder. Het begon op 9.30 uur in de ochtend en het was in het 

openlucht, op het Sint Pietersplein. Duizende mensen waren gekomen en 

iedereen werd gecontroleerd. Vroeg in de ochtend, om 6.30 uur, stonden we 

daarom al in de rij.   



 

Het was koud en er hing een dikke mist, maar de sfeer was heel intens. Op het 

plein zat naast mij een bekende Amerikaanse journalist, waarmee ik een paar 

woorden heb gewisseld. Ik kende zijn boeken en ik vond het heel bijzonder 

om hem te ontmoeten. Het is indrukwekkend dat heel de wereld bij het 

overlijden van Paus Benedictus stilstond. Onze kerk is echt een wereldkerk.  

 

Paus Franciscus heeft mooie woorden uitgesproken over Paus Benedictus. Hij 

noemde hem “trouw”. Dit woord bleef bij mij hangen: trouw! Trouw aan de 

kerk, trouw aan Jezus, trouw aan alle mensen van wie hij als Paus de herder is 

geweest. Ik hoop ook om altijd trouw te blijven, naar zijn voorbeeld.     

Pastor Marco 

 

Uithoorn – Kerst met OpMaat 

Dit jaar hebben we weer op een mooie, gezellige en feestelijke manier het 

Kerstfeest samen kunnen beleven. Onder leiding van onze nieuwe dirigent 

Elmar hebben alle kinderen prachtig gezongen! Met als kers op de taart 

natuurlijk Feliz Navidad begeleid door pastoor Marco. 



 

We gaan ons nu voorbereiden op de gezinsdag van 15 januari en de  

communieviering! Lijkt het je leuk om mee te zingen? Kom dan gerust een 

keer kijken. We repeteren elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur in de kerk! 

Zien we je gauw? Ingeborg 

Uithoorn – Kerstvieringen Basisschool De Springschans 

 

Op dinsdagochtend 20 december brachten alle leerlingen van De Springschans 

een bezoek aan de kerk de Burght. Alle groepen van 1 tot en met 8 leverden 

een bijdrage aan de Kerstviering. Er werd geluisterd naar een adventsgedicht, 

het kerstverhaal werd voorgedragen en er werden diverse liedjes met elkaar 

gezongen. Ook de leerlingen van de internationale taalklas deden heel knap 

mee! De kerk was goed gevuld. Want heel veel vaders, moeders, opa’s en 

oma’s kwamen kijken naar onze vieringen. Het was fijn om na een paar jaar 

van afwezigheid weer samen het kerstfeest te vieren.  

  



Nes – Kerstknutselen met de Kinderclub 

 

Op donderdag 8 december was het traditionele kerstknutselen met de 

Kinderclub. Na het luisteren van het mooie kerstverhaal, mochten alle 

kinderen bij de familie Verheggen een leuk kerststukje maken. We kunnen 

terugzien op een gezellige middag!  

 

 

Nes – Een hartverwarmend samenzijn!  

 

Kerstmis in Nes is altijd een hele happening. Vele vrijwilligers gaan aan de slag 

om drie vieringen te kunnen houden met ieder een eigen karakter, voor elk 

wat wils. Zoals gebruikelijk was er op Tweede Kerstdag de gezinsviering. Wat 

een heerlijk samenzijn werd het! Prachtig om te zien dat er zoveel generaties 

samen waren gekomen. De inbreng van de kinderen was super. Dat begon al 



bij binnenkomst, toen de kerkgangers gevraagd werd om een wens op een 

kerstbal te schrijven. Deze werden tijdens de dienst in de wensboom 

gehangen. 

 

Elly en Marino gingen samen voor en leidden de processie aan het begin van 

de dienst. Zo werd Onze Lieve Heer door een hele stoet begeleid naar de stal. 

Een heus kerstverhaal, verteld door Marc, werd op originele wijze uitgebeeld 

met in de hoofdrollen de leden van Klein Urbanus. Ze kregen daarbij 

versterking van twee heel lieve schaapjes. Bijzonder was ook het mooie 

Oekraïense kerstlied dat door Stasya, Tolik en Vitia werd gezongen. Tijdens 

het slotlied klonken luid de handinstrumenten en zo werd deze feestelijke 

viering met een knaller afgesloten. 

Samenkomen rond de geboorte van Jezus. Het lijkt 

zo eenvoudig, maar het vraagt van velen ook een 

bijzondere betrokkenheid. Er is natuurlijk heel veel 

onzichtbaar werk verricht om dit mogelijk te 

maken: de uitbundig versierde kerk, de 

adembenemend mooie kerststal, de feestelijk 

gedekte tafel in de vergaderzaal, de voorbereidingen door Klein Urbanus, de 

kleding voor het kerstspel, het oefenen door het Oekraïense koortje. De 

koster had het druk met het begeleiden van alle changementen op het altaar. 

Elly liet ruim van tevoren iedereen warmlopen voor deze viering en stond al 

vroeg in de morgen boter te smeren op het overheerlijke kerstbrood.  

Het resultaat van al deze inspanningen is een uniek samenzijn en een gevoel 

van verbondenheid en dankbaarheid! Zalig Kerstfeest!!!  

  



Schutse – Advent en Kerst  

De Kerstvakantie is weer voorbij! Het was mooi om het Kerstfeest te vieren: 

thuis, op school en in de kerk!  

We hebben tijdens de Adventsperiode mooie 

verhalen gehoord in de Kindernevendienst over de 

sterke voormoeders van Jezus. Leerlingen van 

basisschool de Vuurvogel kwamen op bezoek om 

de Kerststallen van de tentoonstelling te 

bewonderen.  

Op Kerstavond was er een speciale, interactieve kinderdienst met dominee 

Sibilla. Op Eerste Kerstdag sloten we ons Kindernevendienstproject af met het 

levende standbeeld van Maria.  

Schutse – Het nieuwe jaar! 

Het was een mooie tijd en nu gaan we het nieuwe jaar 2023 in! Er zal vanaf nu 

elke week Kindernevendienst zijn. Dat is leuk! En één keer in de maand zal 

dominee Sibilla de kindernevendienst doen met Godly Play, kom dat vooral 

proberen! Jullie zijn van harte welkom in de Schutse. 

Op zondag 29 januari is er om 16.00 uur Kerk op 

Schoot in de Schutse: één, twee, drie... waar is 

nummer vier? Schaapje, schaapje, waar ben je 

nou? Ga samen met de herder op zoek naar het 

schaap dat kwijt is. Wie weet vind jij het wel!  

Kerk op Schoot is een viering van een half uur voor de allerjongsten, geleid 

door dominee Sibilla en waarin kleine kinderen volop mee kunnen doen (tot 

ongeveer 5 jaar). Een oudere broer of zus is ook welkom. Na de viering kan er 

nog even gespeeld worden en is er koffie, thee en limonade. 


