
Kom erbij! 
Nieuwsbrief 16 – Zondag 16 juni 2019 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie 

De Burght, Potgieterplein, Uithoorn 

In de Burght wordt veel voor kinderen 

georganiseerd. Ook zijn er veel enthousiaste 

kinderen in de parochie en ouders die af en toe graag een bijdrage willen 

leveren. Met deze nieuwsbrief proberen we iedereen samen te brengen.  

In deze nieuwsbrief staat dus alles voor en over kinderen en jongeren in onze 

parochie: Korte verslagen, een agenda, oproepen, etc.  

Materiaal voor de volgende nieuwsbrief (zondag 30 juni) kan gestuurd worden 

naar barotten@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
zondag 30-6 11.00 – 12.00 “Dank je wel”-viering Eerste Communie met 

Opmaat 
zaterdag 6-7  Dagje uit Opmaat 

zondag 7-7 11.00 – 12.00 Viering met Opmaat 
 

 

 

 

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke twee weken digitaal uit. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (barotten@hotmail.com).  

mailto:barotten@hotmail.com
mailto:barotten@hotmail.com


Dank je wel… Annemiek! 

Op zondag 30 juni wordt het Communie-

project afgesloten met een ‘Dank je wel 

viering’. ‘Dank je wel’ omdat achttien 

kinderen uit onze parochie het sacrament 

van de Eerste Heilige Communie mochten 

ontvangen dit jaar. 

Op zaterdag 6 juli gaan de zangers en zangeressen van Opmaat nog een dagje 

uit. Op zondag 7 juli zingt kinderkoor Opmaat de laatste viering van dit 

schooljaar. Dit is dan ook de laatste viering die gedirigeerd wordt door 

Annemiek, want zij gaat na vele repetities en vieringen het koor verlaten. 

Opmaat heeft dus eigenlijk nog twee ‘Dank je wel vieringen’…  

Dank je wel Annemiek, voor je inzet en toewijding voor het kinderkoor.  

 

Tienerkamp BreakOut 

 

 Heb jij nog een plekje vrij? Er zijn tientallen dingen die je op een dag kunt 

doen, maar waar geef jij je tijd aan of beter gezegd aan wie geef jij jouw tijd? 

Benieuwd naar hoe Maria, de moeder van Jezus, deze vraag beantwoordde? 

Ontdek samen met leeftijdsgenoten in een week vol sport, spel, gebed en 

creativiteit wie God voor jou kan zijn! 

Van 13 tot en met 17 juli vindt op het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo het 

tienerkamp BreakOut met het thema 'Available' plaats. Iedereen tussen de 12 

en 15 jaar is uitgenodigd om deze vijf dagen mee te vieren. De kosten zijn 

€85,-. Aanmelden kan via www.jongekerk.nl.  

http://www.jongekerk.nl/

