
 
 

 

Nieuwsbrief 7 – Woensdag 1 maart 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 5 april 2023) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda – Maart 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zaterdag 11-3 20.00 – 21.30 De Kwakel – JOP Spotlight 
Zondag 12-3 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 12-3 12.45 – 14.00 Uithoorn – Gezinszondag  
Zondag 12-3 11.00 – 12.00 Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters 
Zaterdag 18-3 14.00 – 15.30 Uithoorn – Communieproject – Speurtocht door de St. Urbanus 
Zondag 26-3 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut  
Donderdag 30-3 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Pasen met Palmpaasstokken 
   

 

 

 

 

 

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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Agenda – April 
Datum Tijdstip Activiteit 
Zaterdag 1-4 10.00 – 12.00 Uithoorn – Palmpaasstokken maken 
Zondag 2-4 9.30 – 12.00 Uithoorn – Palmpasen met optocht en gezinsviering 
Zondag 2-4 9.30 – 10.30 De Kwakel – Familieviering – Palmzondag 
Zondag 2-4 9.30 – 10.30 Nes – Gezinsviering – Palmzondag 
Zondag 2-4 11.00 – 12.00 Kudelstaart – Palmpasen met de Kudelkwetters 
Vrijdag 7-4 15.00 Uithoorn – Kinderkruisweg 
Zondag 9-4 11.00 – 12.00 Uithoorn – Pasen met Debuut en OpMaat 
Zondag 9-4 11.00 – 12.00 Kudelstaart – Pasen met de Kudelkwetters 
Maandag 10-4 10.00 – 11.00 Nes – Gezinsviering – Tweede Paasdag met Klein Urbanus 
Woensdag 19-4 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Een blijvend geschenk 
Donderdag 20-4 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Zacheus 
Zaterdag 22-4 14.00 – 15.30 Uithoorn – Communieproject – Generale repetitie 
Zondag 23-4 11.00 – 12.00 Uithoorn – Eerste Heilige Communie 
Woensdag 26-4 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Ons geschenk aan God 
   

 

 

 

Een vreugdevolle ontmoeting 

Aswoensdag was dit jaar heel bijzonder. Ik mocht 

met as het kruisteken maken op het voorhoofd 

van één van onze lieve parochianen, die de 

volgende dag is overleden. Haar naam was Greet 

van Vliet. Ze zong op Aswoensdag nog in het koor. 

We waren allemaal erg onder de indruk!  

Gisteren heb ik met de familie de begrafenis voorbereid en ontmoette ik haar 

zoon, Anno. Hij vertelde me dat hij piano speelt... dat hij dirigent is... dat hij 

ook speelt bij het kinderkoor in De Hoef; het kinderkoor waar vroeger onze 

ex-dirigent Cathelijn zat!!! Wat een kleine wereld is het toch! Van een 

verdrietige gebeurtenis naar een vreugdevolle ontmoeting. Dank u Heer! 

Pastoor Marco Cavagnaro 

  



Uithoorn – PalmPaasProject 2023 

 

In het weekend van Palmpasen gaan we samen met de kinderen uit de 

Schutse palmpaasstokken maken. Op zondag lopen we een optocht van de 

Schutse naar het Karel van Manderhof. Bij deze optocht is er muziek van een 

fanfare. Iedereen mag weten dat we er zijn! 

Zaterdag 1 april: 

• 10.00 uur: Het versieren van de stokken in de hal van de kerk 

• 10.45 uur: Het verhaal van het ezeltje in de dagkerk 

Zondag 2 april: 

• 9.30 uur: Start van de dag in de Schutse 

• 9.45 uur: Optocht met fanfare 

• 10.15 uur: Koffie, thee en limonade in het Karel van Manderhof  

• 10.50 uur: Inwijding van de palmpaastakken op het plein voor de Burght 

• 11.00 uur: Viering in de kerk met kinderwoorddienst. 

 

Maak een mooie stok voor jouw opa, oma of jouw buurvrouw. Het lukt je vast 

om er één extra te maken voor de mensen uit het Hoge Heem en het Karel 

van Manderhof. We hebben 50 Palmpaasstokken nodig! 



Kom op zaterdagochtend je Palmpaasstokken versieren in de Burght. Lukt het 

je niet om die ochtend te komen, dan kun je natuurlijk ook thuis aan de slag. 

Voor het maken van de palmpaasstokken kunnen we alle hulp gebruiken. 

Oudere broers of zussen zijn dus ook welkom. 

Het is voor ons handig om te weten hoeveel kinderen we ongeveer kunnen 

verwachten, in verband met het bestellen van de broodhaantjes en het 

klaarzetten van de tafels en kruizen. Aanmelden kan door een mailtje te 

sturen naar emmaenus@hotmail.com of m.vanamerom@pkn-uithoorn.nl, 

met ‘Palmpasen’ in het onderwerp. 

Doen jullie mee? Hoe meer kinderen er meelopen, hoe leuker het wordt! 

Meer informatie over het project en tips voor het maken van een mooie 

Palmpaasstok vind je op de website. 

Mieke, Sibilla, Joep, Ingeborg, Angela, Marco en Bart 

 

Uithoorn – Grote schoonmaak! 

We willen dat voor Pasen onze kerk er weer pico bello uitziet! 

Dus gaan we op zaterdag 1 april de kerk extra schoonmaken. 

Wie helpt er mee?  

Vele handen maken licht werk. We beginnen om 9.00 uur en 

zijn bezig tot ongeveer 12.00 uur. Natuurlijk houden we ook halverwege even 

een koffiepauze. Altijd gezellig!  

Voor de planning is het fijn als u laten weten of u komt helpen. Dat kan via het 

secretariaat [secretariaat@emmaus-uithoorn.nl]  

Geertje, Marlies en Henk 

 

Uithoorn – OpMaat zoekt pianist 

Kent u iemand die goed piano kan spelen en het 

leuk vindt om samen met kinderen muziek te 

maken. Kinderkoor OpMaat zoekt een pianist! 

Stuur voor meer informatie een email naar emmaenus@hotmail.com.  

mailto:emmaenus@hotmail.com
mailto:m.vanamerom@pkn-uithoorn.nl
mailto:secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
mailto:emmaenus@hotmail.com


Uithoorn – Kinderwoorddienst: Op naar Pasen! 

 

Woensdag 22 februari was het Aswoensdag, het begin 

van de 40-dagentijd. In deze periode tot aan Pasen is er 

elke zondag een kinderwoorddienst. Behalve op zondag 

12 maart als er een Gezinsviering is met het kinderkoor 

Opmaat. 

Met de kinderwoorddiensten bereiden we ons samen 

met de kinderen voor op Pasen. We lezen hetzelfde 

evangelie als de volwassenen in de kerk en leggen daarna 

uit wat Jezus ons wil vertellen, wat hij aan ons wil vragen. 

Om het verhaal nog beter te kunnen begrijpen, zullen we 

elke keer iets knutselen of een kleurplaat kleuren. 

Ook plaatsen we een grote kaars in de kerk, waar we elke 

week een afbeelding op plakken die verwijst naar het 

evangelie van die zondag. 

Komen jullie op zondag ook naar de kerk? We zien jullie graag! 

 

Jessica, Ingeborg, Jolanda, Ranjitha, Désirée, Marije, Anne, Bart en Leonie 

 



Uithoorn – Communieproject 

 

Zondag 23 april wordt in onze Emmaüsparochie het grote feest van de Eerste 

H. Communie gevierd. Maar voor het zover is, zijn de kinderen nog druk bezig 

met de voorbereiding. Op een speelse manier zowel in de parochie als bij de 

ouders thuis wordt druk gewerkt aan het project ‘Gods Grootste Geschenk’. 

Met de kinderen gaan we op ontdekkingstocht naar de band tussen God en de 

mensen, naar Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie. 

In een mooie viering op zondag 12 februari hebben de communicanten 

meegezongen met kinderkoor OpMaat en zich aan de parochianen 

voorgesteld, met een speciaal voorstellied: ‘Zeg me je naam, duizend keren’!  

 

Op zaterdag 19 maart doen de communicanten samen met hun ouders, 

broertjes en zusjes een speurtocht door de mooie Sint Urbanuskerk in Nes aan 

de Amstel. 

We wensen Marco, Borys, Igor, Anastasia, Elia, Daniela, Viktor, Miquel, Feline, 

Alan, Dawid, Milan, Tren, Emma, Maria, Gabriel, Kacper en Maja nog een 

mooie voorbereidingsperiode toe. Op zondag 23 april ontvangen ze hun 

Eerste H. Communie. We hopen op een mooie zonnige dag en een goed 

gevulde kerk om hen in onze gemeenschap te verwelkomen!  

Paul Goossens en Elly van Rooden, catechiste.  



Uithoorn – Op weg naar de WJD 

 

Van 31 juli tot en met 6 augustus worden de Wereldjongerendagen (WJD) 

gehouden in Lissabon. De WJD is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Ook dit jaar worden een miljoen jongeren van 16 tot 30 jaar uit de hele 

wereld verwacht die samen komen om het katholieke geloof te vieren met de 

paus. Of je nu op zoek bent naar zingeving of overtuigd katholiek: het is een 

ongelooflijke reis. Je ontmoet mensen uit de hele wereld. Het is afzien, maar 

ook een ontdekking in het geloof en samen vieren in een smeltkroes van 

culturen uit de hele wereld – ofwel de vreugde delen! 

Ook vanuit ons Bisdom wordt een reis 

georganiseerd van 26 juli tot en met 8 augustus. 

Een aantal jongeren uit onze parochie hebben zich 

hiervoor opgegeven. Maar de aanmelding voor de 

WJD staat nog open voor andere jongeren. Om de 

reis te bekostigen, verkopen jongeren flessen wijn 

en noveenkaarsen. Helpt u mee deze reis mogelijk 

te maken?  

Ben je nieuwsgierig naar de WJD of lijkt het je leuk om ook 

te gaan? Laat het ons weten en stuur een mail naar 

emmaenus@hotmail.com! Dan nemen wij zo snel mogelijk 

contact met je op. 

Anne, Maayke en Jeroen 
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Nes – Bij de Kinderclub… 

 

Donderdag 16 februari was er weer ‘Kinderclub’. Uiteraard ging het over 

Valentijnsdag. Dat Valentijnsdag ook bij de kinderen steeds bekender wordt, 

was te zien aan de grote opkomst voor deze middag. De 

pastoriezaal was bijna te klein om alle kinderen te kunnen 

begroeten!  

Eerst hebben we gesproken over wie Valentijn precies 

geweest is en wat we precies vieren op Valentijnsdag. De 

meeste kinderen hadden wel eens van Valentijn gehoord 

en wisten dat het met de ‘liefde’ te maken had. Sommige 

kinderen hadden Valentijnsdag op school gevierd en waren 

zelfs op taart getrakteerd! Ter afsluiting werd met knippen 

en plakken een leuke Valentijns knutsel gemaakt. We kunnen terug zien op 

een gezellige middag! 

 

 

  



Nes – Palmpaasstokken maken  

Op donderdag 30 maart van 15.30 tot 16.30 uur is er weer de Kinderclub in 

Nes aan de Amstel. Je kan dan komen luisteren en kijken naar het verhaal 

over Pasen! Daarna gaan we met elkaar een mooie 

Palmpaasstok maken. Voor alle materialen wordt door ons 

gezorgd. En zoals altijd mag je al je vriendjes en 

vriendinnetjes meenemen.  

Wel even aanmelden met hoeveel kinderen jullie komen, in 

verband met het klaarleggen van de materialen! Per mail 

bij Elly van Rooden [pmmvanrooden@hetnet.nl] of per 

telefoon [0252 517592].  

Op Palmzondag 2 april is om 9.30 uur in onze kerk een gezinsviering, waarin 

een Palmpaasoptocht gehouden wordt. We lopen dan rond in de kerk met 

onze mooi versierde Palmpaasstokken. Wij hopen jullie dan samen met jullie 

vaders en moeders te mogen begroeten! 

Groetjes van het Kinderclub Team  

 

  

Nes – Gezinsviering 2e Paasdag 

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, is om 

10.00 uur de traditionele gezinsviering waarin Elly 

van Rooden en Marino voorgaan. Peter is al volop 

aan het repeteren om de viering met mooie liedjes 

te ondersteunen en ook de jongeren van Klein 

Urbanus zijn weer van de partij! Na de viering mogen alle kinderen eieren 

zoeken. Bij mooi weer in de pastorietuin en anders in de kerk. Uiteraard is 

iedereen na afloop van harte uitgenodigd om nog even na te praten tijdens 

een kop koffie, thee of limonade met wat lekkers! 

Wij wensen u / jullie alvast een Zalig Paasfeest! 

 

  

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


De Kwakel – Jongeren Ontmoetings Plek “SPOTLIGHT” 

Beste jongeren uit De Kwakel, 

Hierbij een kort stukje van ons. Op zaterdag 4 februari 2023 zijn we weer bij 

elkaar geweest. Wat fijn om een nieuw lid te verwelkomen! We hebben 

gesproken over de Heilige Geest. Daarna nog even een potje gesjoeld!  

Ja, gewoon om dat het kan.  

De eerstvolgende keer dat we bij elkaar wensen te komen is zaterdag 11 

maart 2023, aan de keukentafel op Drechtdijk 48 om 20.00 uur. We gaan er 

weer een fijne en gezellige avond met elkaar van maken tot ongeveer 21.30 

uur.  

Nieuwe tieners vanaf 12 jaar zijn van harte welkom! Graag van tevoren 

opgeven via juriahogenboom@hetnet.nl 

Hartelijke groet, Paul en Juria 

 

God houdt van jongeren, niet in het algemeen, maar van ieder van hen als 

persoon! 

 

Schutse (PKN) – Op naar Pasen! 

We gaan op weg naar Pasen en vieren dat niet alles hoeft te blijven zoals het 

is. God maakt een nieuw begin voor ons allemaal. Verander je mee?  

In de Kindernevendienst horen we mooie verhalen waarin 

dingen veranderen. Kom je ook luisteren? Jullie zijn van 

harte welkom elke zondag in de Schutse om 10.00 uur! 
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KISI –Emmaus… op zoek naar jou 

Van harte nodigen we u uit voor de première van 

‘EMMAUS – De Familiemusical’ op zondag 5 maart in 

Theater De Bussel in Oosterhout! 

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet 

een geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een 

betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. 

Maar dan… grote teleurstelling: geheel onverwachts verdwijnt hij uit hun 

leven. Weg droom, weg toekomst vol geluk. En radeloos keren ze terug naar 

hun dorpje, Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op hun pad, 

die een stukje met hen meeloopt… 

 

De musical ‘EMMAUS’ is een actueel, aangrijpend en authentiek verhaal, dat 

als een sprankelende familiemusical op de planken wordt gebracht door KISI 

Nederland. Laat je raken door deze Bijbelse vertelling en haar krachtige 

boodschap van hoop voor alle mensen. De familiemusical is geschreven door 

Bas & Cissy Suijkerbuijk, bekend van hun schoolmusicals die op honderden 

plaatsen zijn opgevoerd. Een jonge cast en crew van 80 personen brengen 

‘EMMAUS’ tot leven. De musical, vol humor en pakkende scènes, is geschikt 

voor alle leeftijden vanaf 4 jaar.  

Daarop volgende opvoeringen zijn op 

Zondag 2 april - Paterskerk in Venray 

Zaterdag 22 april - Abdij OLV van Koningshoeven in Berkel-Enschot 

Zondag 23 april - Titus Brandsmahuis in Deventer. 

We zien ernaar uit om u, om jou te ontmoeten! 
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