
Kom erbij! 
Nieuwsbrief 6 – Woensdag 5 februari 2020 

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 (woensdag 4 maart) kan gestuurd 

worden naar barotten@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
zondag 9-2 11.00 – 12.00 Gezinsviering met Opmaat 
woensdag 12-2 15.00 – 16.00  Kinderclub: Het dochtertje van Jaïrus 
vrijdag 28-2 20.00 – 21.00 Vormselproject: Sterkte 
   
zondag 8-3 11.00 – 12.00 Gezinsviering met Opmaat 
zondag 15-3 11.00 – 12.00 Viering met Debuut 
woensdag 18-3 15.00 – 16.00  Kinderclub: Pasen 
vrijdag 27-3 20.00 – 21.00 Vormselproject: Inzicht 
   
   

 

 

 

 

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (barotten@hotmail.com).  
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Carnaval, vasten en het grote feest van Pasen  

Wisten jullie dat carnaval oorspronkelijk 

een “katholiek” feest was? 

Waarom? Tja, omdat…  

Carnaval was vroeger het laatste moment 

waarop men feest mocht vieren. Daarna 

begon de vastentijd, die duurde tot aan 

Pasen. Dan moest je sober leven en 

serieus zijn. Je mocht bijvoorbeeld geen 

vlees eten. Het woord ‘carnaval’ komt immers van ‘carne vale’, wat ‘vlees 

vaarwel' betekent. 

Vastentijd, sober leven, serieus zijn, geen vlees, geen feest. Dit klinkt heel 

lastig en saai. Waarom zouden wij daar aan mee willen doen? 

Denk aan een feest: Een mooi, groot feest. Een bruiloftsfeest bijvoorbeeld. 

Weet je hoe lang men eraan moet werken om er een mooie dag van te 

maken? Het kost veel tijd en energie, alles moet klaar zijn voor de gasten, 

alles moet picobello netjes zijn. 

Dat is een beetje de bedoeling van de vastentijd. Er komt een groot feest, 

namelijk Pasen. Jezus Christus gaat in de week van Pasen dood – op goede 

vrijdag, the “Passion” – en dan rijst Hij op zondag op uit de dood. Het graf is 

leeg, hij is opgestaan, hij is verrezen! De triestheid van de dood is voorbij, 

onze vriend die dood was, is terug! 

Vastentijd is: Je voorbereiden op dit groot feest, door afstand te nemen van 

allerlei afleidingen van het dagelijks leven. Als dat lukt, dan zullen wij van het 

feest volop genieten. 

Pastor Marco 

 

  



Sobere maaltijden 2020 

Tijdens de veertigdagentijd kun je deelnemen aan drie sobere maaltijden. 

Samen stilstaan bij het voedsel en de welvaart die we tot onze beschikking 

hebben. Een moment solidair zijn, met de mensen die dit niet hebben. Ook 

door iets te geven, want er wordt gecollecteerd. Dit jaar is de opbrengst voor 

het Kerk in Actie-project 'Sta op!', zeven verschillende projecten van over de 

hele wereld. Geïnspireerd door Jezus willen we opstaan tegen onrecht en 

hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan 

kinderen in de knel, aan ieder die vastzit in armoede of moeilijke 

omstandigheden. Dit kunnen we doen door iets van onze welvaart te delen. 

Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 

De data van de maaltijden zijn woensdag 26 februari (Aswoensdag) in de 

Burght, woensdag 11 maart in de Schutse (deze maaltijd wordt door jongeren 

van de Protestantse Gemeente voorbereid), en woensdag 25 maart in de kerk 

van De Kwakel. Alle maaltijden zijn van 18.00 tot 19.00 uur. Heel geschikt ook 

om met het gezin aan deel te nemen. Een mooi vastenmoment voor jezelf en 

voor iedereen die je hiervoor wilt uitnodigen! Doe je mee? Je bent van harte 

welkom bij één of meerdere maaltijden!  

Opgave gewenst via het secretariaat van de Emmausparochie (0297 561439 of 

secretariaat@emmaus-uithoorn.nl) en/of de intekenlijsten in de kerk. 
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Parochie-bedevaart (herhaling bericht) 

Bedevaart……dat is toch iets van vroeger? 

 

 
Bron: http://fotos.serc.nl/ 

 

Soms is het goed om van een afstandje ergens naar te kijken. Hoe kijken we 

naar onze parochie? Hoe zien we onze parochie in de toekomst? Een 

inspirerende omgeving kan dan helpen en daarom gaan we op zaterdag 7 

maart met de bus naar het heiligdom in Heiloo, O.L.V ter Nood. Wat zou het 

goed zijn als er ook wat jongere mensen mee zouden gaan. De dag duurt van 

9.00 tot 17.00 uur.  

Zie voor de inhoud van de dag het Kerstnummer van de Emmausinformatie. 

Kosten €10 per persoon en €5 per kind; maar je mag ook meer geven om de 

kosten te drukken. Je kunt je opgeven via secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

of via de intekenlijsten in de hal van de kerk 

Er zijn nog 7 plekken vrij in de bus… 
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Debuut zoekt dirigent 

Sinds begin dit seizoen zingen wij zonder dirigent. Iedere repetitie merken wij 

dat het iets beter gaat en makkelijker wordt. We raken steeds beter op elkaar 

ingespeeld. Helaas geldt dat voornamelijk voor de liedjes die al bekend zijn. 

Wij vinden het heel leuk om een afwisselend repertoire te hebben en nieuwe 

muziek te leren. Omdat dit zonder dirigent moeizaam gaat, zijn wij op zoek 

naar een leuke dirigent die ons hierbij kan helpen. Ben jij muzikaal en wil jij 

deze uitdaging samen met ons aan gaan? Neem dan voor meer informatie 

contact op met jongerenkoordebuut@hotmail.com. 

 

 

Celebrate Festival 2020 (herhaling bericht)   

Van 24 april tot en met 1 mei organiseert de Katholieke Charismatische 

Vernieuwing het Celebrate Festival 2020. Het festival vindt plaats op Camping 

“het Beloofde Land” te Voorthuizen. Het thema is “Your Kingdom come”. 

Het is een mooie combinatie van vakantie en samen je geloof vieren. Jong en 

oud zijn van harte welkom! Via “www.kcv-net.nl > Celebrate” kun je de 

uitzending bekijken van “Roderick zoekt licht” – aflevering 25 en krijg je een 

goede indruk van Celebrate.  

Voor verdere informatie zie: www.celebratefestival.nl 
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Nieuwe lampen in de kerk 

Waarschijnlijk heb je het niet gemerkt maar zaterdag 18 januari zijn 54 

lampen van de zondagskerk vervangen. De gloeilampen die ook veel warmte 

produceerden zijn vervangen door ledlampen die zo’n tien keer minder 

stroom gebruiken. 

Hiervoor moesten we via een luik naar de ruimte boven het plafond; best een 

spannende onderneming. Alle lampen waren vooraf gecontroleerd; geen 

overbodige handeling want de eerste lamp bleek stuk te zijn. 

Na drie kwartier was de klus geklaard en was er koffie en cake voor de harde 

werkers. 

 

  

  

  


