
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 7 – Woensdag 3 maart 2021 

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 wat er gebeurt voor kinderen en jongeren in onze 

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

volgende nieuwsbrief (woensdag 7 april) kan gestuurd worden naar 

barotten@hotmail.com. 

 

Agenda (Alles onder voorbehoud) 

Datum Tijdstip Activiteit 
MAART   
Woensdag 3-3  14.45 – 15.45 Communieproject – Het geschenk van de vrede 
Vrijdag 12-3  OpMaat - Vrijdagavondviering 
Vrijdag 12-3  Vormselproject – Doop en vormsel 
Zaterdag 13-3 14.00 – 15.30 Communieproject – Speurtocht door de Sint Urbanuskerk 
Woensdag 17-3     14.45 – 15.45 Communieproject – Het geschenk van de vreugde en het leven  
Maandag 22-3 20.00 – 21.30 Communieproject – Ouderavond  
Zaterdag 27-3  Palmpaasstokken ophalen of versieren 
Woensdag 31-3 14.45 – 15.45 Communieproject – GODS GROOTSTE GESCHENK, het Laatste 

Avondmaal 
APRIL   
Vrijdag 2-4 15.00 Kruisweg 
Zondag 4-4 11.00 – 12.00 Hoogfeest van Pasen met OpMaat 
Vrijdag 9-4  Vormselproject – Sacramenten 
Woensdag 14-4     14.45 – 15.45 Communieproject – Een blijvend geschenk  
Vrijdag 23-4  Vormselproject – Leven met Geest (missionair) 
Zaterdag 24-4 14.00 – 15.30 Communieproject – Generale repetitie 
Zondag 25-4 11.00 – 12.00 Eerste Heilige Communie 
Woensdag 28-4 14.45 – 15.45 Communieproject – Ons geschenk aan God 

 

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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Palmpasen 

Wil je thuis een palmpaasstok versieren? Haal dan op zaterdag 27 maart een 

kruis op in de kerk! Meld je vóór woensdag 24 maart aan via het secretariaat 

(secretariaat@emmaus-uithoorn.nl). Zet in de titel van je mail “Palmpasen 

2021”. 

 

Lastige tijden zijn het, maar met vele lichtpuntjes: 

 Kinderkoor OpMaat repeteert weer. 

 De basisscholen zijn weer open. 

 Elke twee weken komen zo'n 15 kinderen bij elkaar voor het 

Communieproject. 

 Het is op dit moment prachtig weer... 

De grote vraag is natuurlijk, nu de vastentijd weer begonnen is, wat we dit 

jaar gaan doen met Palmpasen. Is de situatie heel anders dan vorig jaar? Het 

is nog altijd niet verantwoord om een optocht te houden. 

Dit is het idee: in of voor de kerk worden de nodige spullen klaargelegd voor 

het versieren van Palmpaasstokken. Kinderen kunnen deze dan komen 

ophalen en thuis aan de slag gaan. Maar misschien zetten we bij mooi weer 

tafels buiten klaar en kunnen de kinderen ter plekke aan de slag. In de 

buitenlucht op grote afstand van elkaar... 

Natuurlijk mag je je mooiversierde Palmpaasstok weggeven aan iemand die je 

graag wilt opvrolijken. Als je zelf niemand weet, hebben wij wel een lijst met 

namen en adressen. 

mailto:secretariaat@emmaus-uithoorn.nl


Wil je meedoen en ook een Palmpaasstok maken? Meld je dan aan via het 

secretariaat. Uiterlijk op de woensdag vóór Palmpasen ontvang je dan een 

email met het definitieve plan. 

 

Miniviering 

Helaas kunnen we in verband met de coronapandemie op dit moment niet 

met een grote groep kinderen en ouders bij elkaar komen om te zingen en te 

vieren. Daarom vind je in de bijlage van deze nieuwsbrief een 'miniviering' 

voor de 3e zondag van de 40 dagentijd (zondag 7 maart).   

Elly van Rooden 

  

OpMaat zingt door 

Nu de basisscholen weer open zijn, is OpMaat weer volop aan het zingen. Wil 

je ook meezingen? Elke vrijdagavond om 18.30 uur repeteren wij in de kerk. 

Wees welkom! 

Op vrijdag 12 maart hebben we geen repetitie maar houden wij een viering 

met koor en ouders. 

Op zondag 4 april zingen we tijdens het Hoogfeest van Pasen. Wil je komen 

luisteren? Dan moet je je van te voren aanmelden via het secretariaat van de 

kerk. 

 

Veertigdagentijd-kalender – 1  

In de bijlage vind je ook een scheurkalender van de jongerenwerker van 

Kathedraal&Boaz. 

Op de website Kinderwoorddienst - Home is een uitleg te vinden over de 

evangelies van de zondag tijdens de vastentijd. Hierbij zitten ook tips voor 

knutselopdrachten en liedjes voor het hele gezin. 

Leonie van Ittersum 

 

https://www.kinderwoorddienst.nl/


Vormselproject 2021 

  

De laatste bijeenkomst met de vormelingen hebben we het gehad over gaven 

en vruchten van de Heilige Geest. Om dit een beetje sprekender te maken 

hebben we een week van te voren bij elke vormeling een pakketje met een 

cadeautje (= gave) en wat vruchten gebracht. De vruchten kunnen we te zijner 

tijd in een boom hangen in de kerk.  

Tijdens de online bijeenkomst 

mochten ze het cadeautje 

openen. In het doosje zat een 

tekst met één van de 7 gaven van 

de Geest geschreven. In de 

bijeenkomst konden we per gave 

uitleggen wat het betekent en hoe 

je met deze gave in je eigen leven 

aan de gang kan gaan. Als je dit 

doet ga je vrucht dragen. De bijbel 

spreekt over 9 vruchten van de 

Geest. Dus er is ruimschoots 

genoeg voor je hele leven. Zoals 

wij als spreekwoord kennen: aan 

de vrucht herken je de boom. 

De vraag is: herkennen anderen in 

ons dat we volgeling van Jezus 

zijn, de boom van ons leven? 

Leonie van Ittersum 

 

 



Veertigdagentijd-kalender – 2  

 

Twee weken geleden was het 'Aswoensdag', het begin van de 

veertigdagentijd; de tijd van vasten, van minderen, van bidden en uitzien naar 

Pasen.                                                                                                                                                                                    

Daar we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen in deze corona-tijd, zijn er op 

internet vele digitale veertigdagentijd-kalenders te vinden om je toch op 

Pasen te kunnen voorbereiden. Zo kun je je bijvoorbeeld aanmelden bij: 

Veertigdagentijd | Petrus 

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te analyseren en te 

verbeteren. Accepteer de aanvullende cookies om video's te kunnen kijken en 

ons te helpen bij verdere verbetering van de website. Klik daarna op de 

allerbovenste link: Veertigdagentijd / Petrus 

Je ontvangt dan de 40dagenkalender iedere ochtend in je mailbox. 

Een gezegende voorbereiding op Pasen toewensend,                                                                                                                  

met hartelijke groet, Elly van Rooden 

 

 

  

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/


Oproep voor mensen die van wandelen én van 

opruimen houden 

Wie wil met mij een rondje om de kerk lopen, met een 

papierprikker en een afvalzak in de hand? Zo kunnen we én in beweging zijn 

én tegelijkertijd om de natuur helpen door vervuiling met afval tegen te gaan. 

Ondertussen kunnen we praten over wat ons bezig houdt, onder andere naar 

aanleiding van de encycliek Laudato Si van paus Franciscus uit 2015. Deze had 

hij geschreven voor de klimaattop in Parijs.  

Je kunt me bellen of appen (06 1342 

4694) of een bericht sturen naar 

soppescholte@kpnplanet.nl.  

Met elkaar gaan we overleggen over dag, 

tijd en frequentie.   

Groetjes van Angela Scholte 
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