
Kom erbij! 
Nieuwsbrief 1 – Woensdag 4 september 2019 

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 2 oktober) kan gestuurd 

worden naar barotten@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
vrijdag 13-9 20.00 Informatieavond Vormsel 
zondag 15-9 11.00 – 12.00 Openingsviering met Opmaat en het 

Emmaüskoor 
woensdag 25-9 14.45 – 15.45 Kinderclub: De tuin van Eden 

zondag 29-9 11.00 – 12.00 Viering met Debuut 
zondag 13-10 11.00 – 12.00 Gezinsviering met Opmaat 

dinsdag 15-10 20.00 – 21.30 Informatieavond Eerste Heilige Communie 
 

 

 

 

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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Hemel op stelten – een musical voor én door kinderen 

Hemel op stelten is een spetterende musical over engelen die in rep en roer 

zijn in de hemel omdat een speciaal kind geboren gaat worden op aarde! 

Alle kinderen zijn van harte welkom om op zaterdag 23 november mee te 

komen oefenen voor de musical die zij ’s avonds gaan opvoeren. Het belooft 

een heel bijzondere dag te worden!  

Zet deze datum dus nu alvast in je agenda!    

 

Meer informatie over de musical vind je op de website van Kisi. 

 

Debuut zoekt nieuwe dirigent 

Debuut uit Uithoorn zoekt per september 2019 een nieuwe dirigent. Debuut is 

een koor bestaande uit 15 enthousiaste leden tussen de 13 en 65 jaar. Wij 

repeteren elke vrijdagavond van 19.15 tot 21.00 uur in de Burght in Uithoorn. 

Samen met ons combo bestaande uit piano, gitaar en dwarsfluit zingen wij 

ongeveer één keer per zes weken bij een viering. Ons repertoire is zeer 

gevarieerd. Zo kennen wij eenstemmige, maar ook meerstemmige nummers. 

Naast Nederlands en Engels maken wij ook graag een uitstapje naar een 

andere taal, bijvoorbeeld Frans of Swahili.  

Wij zoeken een enthousiaste dirigent die ons wil begeleiden. De hoeveelheid 

ervaring is voor ons niet belangrijk. Wij willen graag samen groeien. In overleg 

is het mogelijk om een onkostenvergoeding te krijgen voor de geleverde 

diensten. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op en kom een keer 

kijken op vrijdagavond. Wij zijn te bereiken via de mail: 

jongerenkoordebuut@hotmail.com  

  

https://www.kisi.org/nl/over-ons/onze-musicals/de-hemel-op-stelten/
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Kinderclub 

Elke maand op een woensdagmiddag direct na school!               

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. Het is niet nodig om uw 

kind(eren) voor deze middagen aan te melden (behalve voor het 

kerstknutselen en het palmpaasstokken maken). Ook 

vriendjes en vriendinnetjes mogen mee!  

De thema’s van dit jaar zijn: De tuin van Eden, De ark 

van Noach, Kerstknutselen, Doop in de Jordaan, Uitdrijving van de boze geest, 

Pasen, Palmpaasstokken maken, Pinksteren en de H. Geest.  

Oproep: Voor het begeleiden van deze middagen zijn we op zoek naar (groot-) 

ouders, om de kinderen te helpen met het knutselen. Lijkt u dat leuk, meldt u 

dan aan! Voor verdere informatie mag u mij bellen of mailen. 

Elly van Rooden (0252 517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl) 

 

Opening van het werkjaar 

Op zondag 15 september wordt het werkjaar in de 

kerk geopend. Tijdens de viering zingen zowel 

kinderkoor Opmaat als het Emmaüskoor. Ook is er een 

kinderwoorddienst waarbij alle kinderen van harte 

welkom zijn. 

Daarnaast wordt de nieuwe kapel officieel geopend.  

 

Vormsel 

Vanaf herfst 2019 gaan wij een vormseltraject starten voor jongeren, maar 

ook voor volwassenen. Vormsel betekent immers vorm-krijgen: God geeft 

door zijn Geest een “vorm” aan ons leven. Dat houdt niet op bij de 

vormselviering, maar is een levenslange ervaring. Jong en oud zijn dus 

welkom.   

mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


Tussen oktober en april komen we maandelijks op een vrijdagavond bij elkaar. 

Tijdens de workshops zullen wij met elkaar praten, kennis maken onder het 

genot van een hapje en een drankje en werken aan de groei van ons geestelijk 

leven. De vormselviering vindt plaats op een zaterdagavond in mei of juni.  

Op vrijdag 13 september houden wij een informatieavond in de Burght voor 

alle geïnteresseerden om 20.00 uur. Ben je niet in staat om naar de 

informatieavond te komen? Meld je sowieso aan! Nadere info: 

pastores@emmaus-uithoorn.nl 

Een warme groet, Pastoor Marco en Kapelaan Darek 

 

Eerste Heilige communie 

Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de basisschool, kunnen 

deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie! 

Voor sommige ouders is de Eerste H. 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 een project aan, waarin de 

kinderen en ook de ouders op dit bijzondere feest worden voorbereid, om zo 

onze gemeenschap en de kerk beter te leren kennen. 

Het Communie project “Gods Grootste Geschenk”, bestaat uit elf 

bijeenkomsten op de woensdagmiddag in de pastorie. Ook worden enkele 

opdrachten thuis gedaan. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil 

te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste H. 

Communie.  

De informatieavond is op dinsdag 15 oktober van 20.00 tot 21.30 uur, in de 

pastorie aan het Potgieterplein. U kunt uw kind tot eind november aanmelden 

(secretariaat@emmaus-uithoorn.nl of 0297 561439). 


