
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 4b – Woensdag 23 december 2020 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie 

De Burght, Potgieterplein, Uithoorn 

In de Kom Erbij! Extra die twee dagen 

geleden is verzonden, stonden niet alle 

activiteiten in de agenda goed vermeld. Daarom vinden we het dit keer toch 

echt noodzakelijk om enkele wijzigingen en aanvullingen te versturen. 

Bij deze! Mocht er nog iets missen of verkeerd vermeld staan, komen we daar 

in januari wel op terug… 

Opnieuw fijne Kerstdagen en een gezond 2021 gewenst. 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
DECEMBER   
Donderdag 24-12 18.30 – 19.30  Familienachtmis vanuit Hoofddorp (via YouTube!) 
Donderdag 24-12 20.00 – 21.00 Nachtmis (via de website!) 
Vrijdag 25-12 11.00 – 12.00 Hoogfeest van Kerstmis (besloten viering met 30 mensen) 
JANUARI   
Woensdag 6-1 14.45 – 15.45 Communieproject – het geschenk van het Doopsel 
Woensdag 20-1 14.45 – 15.45 Communieproject – Het geschenk van de Bijbel  

 

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). 

 

 

Toch nog even naar de kerk – maar wel corona-proof 

Vandaag is nog net besloten dat de kerk op zondag 

(3e Kerstdag) van 13.00 tot 16.00 uur open is voor 

het bezichtigen van de kerststal en voor het 

opsteken van een kaarsje.  

  

mailto:barotten@hotmail.com


Nachtmis in de Burght

 

Bron: EMMAÜSPAROCHIE – De Katholieke Kerk in Uithoorn 

De Nachtmis in de Burght, maar wordt “live” uitgezonden via internet: 

www.emmaus-uithoorn.weebly.com/. De mis is zonder publiek en om die 

reden vervroegd naar 20.00 uur. U kunt de beelden ook op een later moment 

nog bekijken via YouTube. 

 

Kerst met Debuut

 

Het hoogtepunt van ieder jaar is voor Debuut de kerstviering. Helaas kunnen 

we dat dit jaar niet met iedereen vieren. Om toch het kerstgevoel te delen 

hebben wij kerstkaartjes bezorgd en hebben wij afgelopen vrijdag samen met 

de vaste deelnemers van ons kerstproject via zoom onze favoriete kerstliedjes 

gezongen.  

Toch kan dit voor ons niet het goede gevoel van een volle kerk met kerst 

vervangen. Wij willen dan ook iedereen fijne feestdagen en gezond en 

muzikaal 2021 toewensen. Wij hopen dat we in het nieuwe jaar zo snel 

mogelijk weer voor jullie kunnen zingen en spelen.  

https://emmaus-uithoorn.nl/
http://www.emmaus-uithoorn.weebly.com/

