
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 9 – Woensdag 5 mei 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 2 juni) kan gestuurd worden naar 

barotten@hotmail.com. 

 

 

Agenda (Alles onder voorbehoud) 

Datum Tijdstip Activiteit 
MEI   
Woensdag 19-5 14.45 – 15.45 Communieproject 
Donderdag 20-5 19.00 – 20.00 Vormselproject – Viering van vergeving 
   
Juni   
Woensdag 9-6 14.45 – 15.45 Communieproject 
Woensdag 30-6 14.45 – 15.45 Communieproject 
Zaterdag 5-6 16.00 Vormselproject – Generale reptitie 
Zondag 6-6 11.00 – 12.00 Toediening Heilig Vormsel door Mgr. Hendriks 

 

 

 

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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Eerste Heilige Communie 2021 

Op woensdagmiddag 31 maart was alweer de 9e  

bijeenkomst met de communicanten ter voorbereiding 

op hun Eerste Heilige Communie, welke op zondag 4 juli 

gehouden zal worden. 

In deze bijeenkomst hebben we met behulp van het ‘Verteltheatertje’ alle 

dagen van de Goede Week besproken en ook uitgebreid gesproken over 

Pasen (Jezus is verrezen) en over Pinksteren (De kerk wordt geboren door de 

H. Geest). 

Verder hebben we het over het sacrament van het Vormsel gehad en hen 

verteld, dat dit de volgende stap is op de weg van het geloof. Zoals het er nu 

naar uitziet, zal de viering van de Eerste Heilige Communie vanwege de nog 

geldende maatregelen een besloten karakter hebben. Dit houdt in dat er 

helaas geen andere parochianen naar de viering kunnen komen dan de 

communicanten en hun gezin. Maar voor het zover is, komen we nog drie 

keer bij elkaar.  

Pastoor Marco en Elly van Rooden.   

 

OpMaat terug naar de normele tijden! 

Voor OpMaat is het goed te melden dat we na de meivakantie weer op de 

normale tijden gaan repeteren, inclusief de pauze met limonade. En dat er 

altijd nieuwe stemmen welkom zijn! 

Wil je een keertje komen kijken?  

We repeteren iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de Burght. 

 

Vormsel 2021 

Met de vormelingen hebben we een bijeenkomst over sacramenten in de kerk 

gehad. Elk sacrament kent een teken dat wij als mensen nodig hebben om te 

begrijpen wat er gebeurt als wij het sacrament ontvangen. Zoals bijvoorbeeld 

een high five een teken van vriendschap is of een kus een teken van liefde. 

Sacramenten zijn speciale ontmoetingen met God, momenten waarop Hij ons 



aanraakt. Hij verandert iets in ons hart en gebruikt tekens zodat wij kunnen 

ontdekken wat Hij in ons verandert. 

Het werd een hele speurtocht in de kerk. We hadden diverse attributen 

neergezet die bij elk van de 7 sacramenten hoorde. De vormelingen moesten 

raden bij welk sacrament wat hoorde en waarom. Waarom doop je met 

water, word je gezalfd bij je vormsel en word je op een dwaalspoor gezet met 

de ringen?  

Een heel interactieve bijeenkomst en heel fijn om een keer in real live bij 

elkaar te komen. Nu nog een viering van vergeving als laatste bijeenkomst te 

gaan, een generale repetitie en dan op 6 juni de vomseltoediening door Mgr. 

Hendriks. 

Leonie 

 

Oproep voor mensen die van wandelen 

én van opruimen houden 

Wie wil een rondje om de kerk lopen, met een 

papierprikker en een afvalzak in de hand? Zo 

kunnen we én in beweging zijn én tegelijkertijd 

goed werk doen. Door vervuiling met zwerfafval tegen te gaan helpen we de 

natuur. Onder het motto: Leef gerust milieubewust kunnen we praten over 

wat ons bezig houdt, bijvoorbeeld over de encycliek Laudato Si van paus 

Franciscus uit 2015. Deze had hij geschreven voor de klimaattop in Parijs. In 

deze encycliek staan allerlei belangrijke aandachtspunten om met elkaar beter 

voor mens en milieu te zorgen. 

Vanaf nu iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur vanaf het kerkplein. Je hoeft je 

niet op te geven, het mag wel. Neem als het kan je eigen papierprikker mee. 

Groetjes van Angela Scholte (06 1342 4694) 

 


