
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 5 – Woensdag 6 januari 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.  

Of zeggen we nu liever: “Met deze nieuwsbrief proberen we iedereen samen te 

houden”? Hoe houd jij contact met de kerk? Houden jullie thuis af en toe een 

mini-viering? Hebben jullie met Kerst gekeken naar de familieviering uit 

Hoofddorp? Zijn jullie op zondag af en toe nog in de kerk?  

Geloven betekent vertrouwen houden in de toekomst. Lijkt het vuur van de 

kerk nu op een waakvlammetje? Voordat we het weten vieren we weer de 

eucharistie met velen, waarbij onze koren weer volop mogen zingen. We 

houden nog even vol…  

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 3 februari) kan gestuurd worden naar 

barotten@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
JANUARI   
Woensdag 6-1 14.45 – 15.45 Communieproject – het geschenk van het Doopsel 
Vrijdag 8-1  Vormselproject – Eerste bijeenkomst (online) 
Woensdag 20-1 14.45 – 15.45 Communieproject – Het geschenk van de Bijbel  
FEBRUARI   
Woensdag 3-2    14.45 – 16.00 Communieproject – Het geschenk van de vriendschap 
Woensdag 17-2    14.45 – 16.00 Communieproject – Het geschenk van de vergeving 
Zondag 7-2 11.00 Presentatieviering 

 

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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Hoi! 

Ik ben Emma en woon in Uithoorn. En ‘us’? Dat zijn wij, dat zijn 

jullie. Alle kinderen van onze kerk! Iedereen hoort erbij! Elke 

keer maak ik voor de achterkant van het parochieblad een 

puzzel voor jullie, zoek ik een verhaaltje en iets om te 

knutselen. 

Ben je benieuwd naar het verhaaltje en de puzzel? Op de 

website van de parochie kun je het parochieblad nog 

terugvinden. 

Tot de volgende keer! Groetjes, Emma 

 

 

Emma zoekt versterking! 

Wie wil er meedenken over de verhaaltjes en de puzzels? We kunnen wel wat 

hulp gebruiken. Het parochieblad komt vijf keer per jaar uit. Interesse en wil 

je meer weten, mail naar barotten@hotmail.com.  

 

 

Vormselproject 2021 

De voorlichtingsavonden voor het vormselproject 

hebben we in november en december gehouden. 

Aankomende vrijdag gaan we beginnen met het 

project. Dit zal online zijn, best spannend dus. Als de 

corona-maatregelen niet worden versoepeld zullen we 

de voorbereidingen op het vormsel online houden. 

Zodra we weer in de kerk samen kunnen komen, gaan we dat zeker doen.  
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Speciale kerstrepetitie van OpMaat 

 

Op Kerstavond mochten we niet naar de kerk komen. De bisschoppen van 

Nederland hadden besloten dat het niet verstandig was om massaal naar de 

Nachtmis te komen. Het alternatief was mooi! Om 18.30 uur konden we live 

de familieviering in Hoofddorp volgen, waarin Rob Mascini – een oud-bekende 

van onze parochie – voorging.  

Maar dat betekende ook dat OpMaat niet kon zingen op Kerstavond. Wat 

moet je dan met al die leuke kerstliedjes waar al weken op geoefend was? De 

oplossing was even simpel als spontaan: bij de laatste repetitie van het jaar 

mochten ouders even komen kijken. 

Er werd mooi gezongen en zo konden we toch een beetje het Kerstgevoel 

ervaren. Aan het eind werd in een grote kring met alle broertjes en zusjes die 

in de kerk zaten een spelletje gespeeld, want zo gaat dat elke repetitie. 

Daarna ging iedereen vrolijk en opgewekt naar huis!   

 


