
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 3 – Woensdag 4 november 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.  

Oké, zoveel gebeurt er even niet in de kerk. Met de nieuwste maatregelen 

wordt het helemaal lastig om iets te organiseren. Maar ooit komt het allemaal 

weer goed. Nog even volhouden. En vergeet niet om je naaste goed in de 

gaten te houden!  

In de volgende nieuwsbrief lees je alles over de advent – die dan net begonnen 

is – en de Kerst – die sowieso doorgaat! 

In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en jongeren in onze 

parochie: Korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de 

volgende nieuwsbrief (woensdag 2 december) kan gestuurd worden naar 

barotten@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
NOVEMBER   
Vrijdag 13-11  Privé-viering met OpMaat – Alleen voor koorleden en ouders 
Zondag 15-11 12.00 Communieproject 2021 – Kennismaking met kinderen en ouders 
Woensdag 18-11  14.45 – 16.00 Communieproject 2021 – Eerste bijeenkomst 
Zondag 29-11  Start advent 
DECEMBER   
Woensdag 2-12 14.45 – 16.00 Communieproject – Het geschenk van de Schepping    
Woensdag 9-12 15.00 – 16.00  Kinderclub – Kerstknutselen 
Woensdag 16-12 14.45 – 16.00 Communieproject – Een heel speciaal geschenk  
Vrijdag 18-12  Privé-viering met OpMaat – Alleen voor koorleden en ouders 
Vrijdag 25-12  Hoogfeest van Kerstmis 

 

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).  

mailto:barotten@hotmail.com
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Nog altijd corona! 
En weer worden de maatregelen iets strenger  

en weer wordt het lastiger om samen kerk te zijn.  

Laten we met z’n allen hopen  

dat de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen  

hun werk vol inzet kunnen blijven doen –  

zullen we een kaartje sturen? 

Of weet iemand een andere leuke actie  

om ze een hart onder de riem te steken?  

Laten we denken aan de mensen die alleen thuis zitten –  

zwaai naar ze als je langsloopt  

of bel iemand een keer op.  

Laten we bidden dat we snel weer samen mogen komen  

en alles weer een beetje wordt zoals vroeger. 

 

Missiokids 

“Beste Bart, 

Zo juist vernomen wat de opbrengst van de collecte was: 

€161,55. Een goed resultaat in de “corona-tijd”. Bedankt 

voor jullie betrokkenheid bij het werk van Missio. 

Hartelijke groet, Chris.” 

Met dit bedrag hebben we een kleine bijdrage geleverd aan 

de hulp voor de kinderen in West-Afrika, zie 

www.missiokids.nl. Mocht je vergeten zijn om jouw 

spaarzakje in te leveren: je ouders kunnen het bedrag 

alsnog overmaken naar het rekeningnummer van Missio. 

 

Miniviering 

Voor de komende weken kun je minivieringen vinden op 

onderstaande websites. 

 https://www.geloventhuis.nl/ 

 https://www.kinderwoorddienst.nl/  
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Eerst Heilige Communie 2021 

In onze parochie wordt half november gestart 

met het Eerste Communieproject.  

Voor sommige ouders is de Eerste Heilige 

Communie van hun kind een vanzelfsprekende 

zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd 

maken met het kerkelijk leven, waar zij ook 

zelf aan deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar 

willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact 

te brengen niet verloren laten gaan.  

De parochie biedt het Communieproject “Gods Grootste Geschenk” aan, dat 

bestaat uit elf bijeenkomsten op de woensdagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur. 

Hierin gaan de kinderen – en ook u als ouders – op weg gaan naar het 

bijzondere feest van de Eerste Heilige Communie. Dit feest zal gevierd worden 

op zondag 25 april 2021 om 11.00 uur in onze kerk.  

Mocht u uw kind voor de Eerste Heilige Communie van 2021 willen 

aanmelden, dan is dit nog mogelijk tot en met woensdag 11 november. 

Wij hopen u en uw kind(eren) te mogen begroeten. 

 

Met hartelijke groeten, 

Pastoor Marco, kapelaan Darek en Elly van Rooden (catechiste). 

 

 

Voor meer informatie en aanmelding: pmmvanrooden@hetnet.nl 

  



OpMaat zingt nog altijd door… 

 

Kinderkoor OpMaat repeteert nog elke vrijdagavond, want gelukkig is het 

voor kinderen nog veilig genoeg. Maar als we zouden zingen tijdens een 

viering op zondag zou de kerk al gevuld zijn met onze ouders, broers en 

zussen. Daarom hebben we met pastor Marco bedacht om één keer in de 

maand een privé-viering te houden op vrijdagavond. Helaas kunnen dan geen 

andere mensen komen kijken. We zijn blij dat we nog kunnen blijven zingen 

met een klein publiek. En na de corona-periode zingen we natuurlijk weer 

voor iedereen! 

Groetjes, Cathelijn Gelderloos 

 

 

Kinderclub 

De Kinderclub is bestemd voor alle 

kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

en het maakt niet uit of uw kind 

gedoopt is of niet.  

Tijdens de tweede bijeenkomst op 9 december gaan we knutselen voor de 

Kerst. Voor het organiseren van deze bijeenkomst is het fijn om te weten 

hoeveel kinderen komen. Daarom voor deze keer graag vooraf aanmelden. 

Voor verdere informatie mag u mij bellen (0252 517592) of mailen 

(pmmvanrooden@hetnet.nl). 

Elly van Rooden  


