
Kom Erbij! 
Nieuwsbrief 1 – Woensdag 1 september 2021 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie 

De Burght, Potgieterplein, Uithoorn 

In de Burght en de kerken om ons heen 

wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook 

zijn er veel enthousiaste kinderen 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: Korte 

verslagen, een agenda, oproepen, etc. Materiaal voor de volgende 

nieuwsbrief (woensdag 6 oktober) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
September   
Vrijdag 10-9 18.30 – 19.30 Uithoorn – Eerste repetitie van OpMaat 
Donderdag 16-9 15.30 – 16.30 Nes – Kinderclub  
Zondag 19-9 9.30 – 10.30 Nes – ‘Start van het schooljaar’-viering 
Zondag 26-9 11.00 Uithoorn – Opening van het werkjaar met OpMaat 
   
Oktober   
Zaterdag 2-10 20.00 – 21.00 De Kwakel – JOP spotlight 
Zondag 17-10 11.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat en aansluitend samen 

lunchen 
   
   

 

 

 

 

De nieuwsbrief “Kom erbij!” komt elke eerste woensdag van de maand digitaal uit. 

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan per mail (emmaenus@hotmail.com).  

mailto:emmaenus@hotmail.com
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Op de achterkant van de Emmaüsinformatie, ons 

parochieblad, hebben Tia, Emma en Anna veel werk 

gemaakt van de Emma&us. Het ziet er kleurrijk uit 

met strand en tentjes. Behalve dan de kleurplaat van 

de ananas met de tekst ‘welkom zomer’, want die is 

natuurlijk bedoeld om ingekleurd te worden. Door 

jong en oud, want samen geven we kleur aan de kerk. 

Je kunt nog meedoen aan deze symbolische actie. In 

de kerk ligt een stapeltje kleurplaten. De ingekleurde ananassen blijven tot en 

met de opening van het werkjaar hangen… Dan begint de herfst! 

  

Een nieuw werkjaar 

Op zondag 26 september starten we het nieuwe werkjaar in de kerk. Iedereen 

is van harte uitgenodigd om te komen. De viering begint om 11.00 uur waarbij 

twee koren, het Emmaüskoor en 

kinderkoor OpMaat, zullen zingen. 

Na de viering is er koffie, thee en 

limonade in het Trefcentrum, zodat je 

kunt bijpraten met bekenden en 

nieuwe mensen kunt ontmoeten. Ook 

is er een tentoonstelling over Moeder 

Theresa.  

 

 

 

 

 



Groeten uit Italië  

Van de zomer heb ik iets heel leuks meegemaakt. Ik 

bevond me op een typisch Italiaans strand – de ene 

waar mijn familie al meer dan 30 jaar de zomer 

trouw doorbrengt. Op het strand is er een 

strandwacht, een lifeguard die ik ook al meer dan 30 

jaar ken. Hij en zijn vrouw hebben mij gevraagd om, 

ter gelegenheid van het feest van Maria ten Hemel 

opneming, het strand te zegenen. Dit feest is voor 

Italianen van groot belang.  

Zo was ik op zondag 15 augustus om twaalf uur met 

mijn stola op het strand, zie foto. Ik heb een kort 

gebed gedaan en daarna met behulp van een takje 

en een kom gezegend water het strand besprenkeld 

en gezegend. Een grote groep mensen ging spontaan in een cirkel om mij 

heen staan om de zegen te ontvangen. Ten slotte hebben wij samen het Onze 

Vader gebeden, wat heel bijzonder klonk te midden van het bomvolle, 

zomerse strand.  

Wat leuk dat Gods zegen alle mensen overal kan raken. Tot snel! 

Pastoor Marco Cavagnaro 

 

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2022 

Het lijkt nog ver weg, maar half november begint de 

voorbereiding voor het communieproject van 2022. Om te 

kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste Heilige 

Communie zouden willen doen. Heeft u een kind in groep 

4, dan kunt u haar of hem vanaf nu aanmelden via het 

secretariaat (secretariaat@emmaus-uithoorn.nl). 

Voor meer informatie kunt u direct met mij contact opnemen. 

Elly van Rooden, catechiste 

pmmvanrooden@hetnet.nl   
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Kopje koffie? 

De koffiegroep vraagt versterking om samen de koffie te verzorgen ná de 

kerkdienst van de zondag om 11.00 uur. Dit gaat om hooguit twee uurtjes in 

de 4 á 5 weken. Hoe meer mensen, hoe minder werk… en het is iets dat leuk 

en gezellig is om te doen met zijn tweetjes. Voor informatie of uitleg kunt u 

mij gerust even bellen. 

De koffiegroep wil op zondag 26 september gaan starten. Dit onder 

voorbehoud in verband met de coronamaatregelen. 

Vriendelijke groet, 

Geertje van Blijenburgh (0297 569667) 

 

Op bedevaart naar Zevenhoven 

Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot te 

Zevenhoven/Noordeinde. Op gepaste afstand waren we met 45 mensen bij de 

grot verzameld. Dit jaar geen viering – die was vanwege de zondag in de eigen 

parochiekerk – maar een gebedsbijeenkomst bij de grot. In vertrouwen 

biddend voor alle geschreven en ongeschreven intenties. Daarna maakten we 

een wandeling door de uitbundig bloeiende stiltetuin en zongen een aantal 

marialiederen. Aansluitend koffie en thee in de parochiezaal. Daar werd ook 

een indrukwekkende video vertoond over de geschiedenis van deze mariagrot 

met daarbij het verhaal van Lourdes. 

Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed. 

 

Ik denk dat veel mensen gesterkt naar huis gingen.  

Tot volgend jaar! Dan waarschijnlijk weer met een viering. 



Bisschoppelijke zending en zegen 

Bron: Parochies Klaverblad - Klaverblad 

Op Sacramentsdag, 6 juni 2021, heeft Leonie van Ittersum in de 

Emmaüsparochie in Uithoorn van Mgr. Hendriks een zending en zegen 

ontvangen om als catechetisch medewerker te mogen werken in zowel de 

Emmaüsparochie (regio Amstel-Westeinder) als ook voor de 

Klaverbladparochie (Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang). 

Leonie van Ittersum heeft de zending en zegen mogen ontvangen na vele 

jaren van voorbereiding, vorming en het praktisch bekwamen op de taak om 

kinderen, tieners en jongeren te ondersteunen op hun weg in het geloof. 

Zij zal voor beide parochies vormelingen blijven voorbereiden op hun vormsel 

en waar mogelijk taken op zich nemen om catechese voor kinderen, tieners 

en jongeren te stimuleren. 

Wij willen haar als Emmaüsparochie hiermee van harte feliciteren veel succes 

en Gods zegen toewensen met haar nieuwe functie. 

 

 

  

https://www.parochiesklaverblad.nl/


Nes – Kinderclub  

De kinderclub is bestemd voor alle kinderen 

van 4 tot en met 12 jaar. Het maakt niet uit of 

je gedoopt bent of niet. 

Het is niet nodig om je aan te melden voor deze middagen! Ook vriendjes en 

vriendinnetjes mag je meenemen! Vaders en moeders mogen natuurlijk 

helpen met het knutselen. 

De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 september van 15.30 tot 16.30 uur. 

Het thema is heel toepasselijk: ‘Het Begin’. 

 

Nes – Jongerengroep ‘Klein Urbanus’  

Naast de Kinderclub is er in de St. Urbanusparochie ook nog 

een jongerengroep genaamd ‘Klein Urbanus’. Een prachtig 

initiatief vanuit de jongeren zelf die ongeveer één keer per 

maand samenkomen. Zij willen graag iets toevoegen aan de 

gezinsvieringen, om andere jongeren te inspireren ook te 

komen. 

De jongeren nodigen iedereen van harte uit voor de ‘start van het schooljaar’-

viering op zondag 19 september om 9.30 uur in Nes aan de Amstel.  



De Kwakel – JOP spotlight 

Beste jongere uit Amstel-Westeinder, 

God houdt van jongeren, niet in het algemeen,  

maar van ieder van hen als persoon! 

Waar moet je als jongere tussen de 12 en 18 jaar heen als je je in het 

christelijk geloof wilt verdiepen? Die zoektocht valt niet altijd mee. Maar wist 

je dat er in de Kwakel al 5 jaar een jongerengroep bestaat: 

“Jongeren OntmoetingsPlek spotlight” - ook wel JOP spotlight genoemd. 

Juria Hogenboom en Paul van Tol uit de Kwakel 

willen een christelijk platform bieden aan 

tieners uit de regio. Zij willen tieners kennis 

laten maken met elkaar, maar vooral met God. 

Over Hem na te denken, te praten, liederen te 

luisteren. Ze willen een gezellige omgeving 

creëren om ongedwongen serieuze gesprekken te hebben die je niet altijd 

met je schoolvrienden kunt hebben. Ze organiseren ook wel eens sportieve 

activiteiten of een gezamenlijke maaltijd. Ben je katholiek, protestant of 

gewoon zoekende? Je bent van harte welkom bij deze maandelijkse 

bijeenkomsten! 

De JOP avonden zijn iedere éérste zaterdag van de maand (behalve de 

maanden augustus, september en december) van 20.00 uur tot 21.00 uur met 

natuurlijk een half uurtje uitloop tot 21.30 uur om na te babbelen met iets 

lekkers erbij of gelegenheid om een spel te doen.  

Misschien denk je waarom zou ik naar de Kwakel gaan? Het is goed om als 

jongeren uit Amstel-Westeinder bij elkaar te komen. Zoals je voor je school, 

sport, muziek waarschijnlijk ook even wat verder moet reizen, zo is het goed 

om je horizon wat te verbreden en regionaal met tieners bijeen te komen om 

je geloof te delen. 

Wanneer:  De eerste bijeenkomst zaterdag 2 oktober 

Waar: Drechtdijk 48, 1424 RH, De Kwakel 

Meer info en opgave: juriahogenboom@hetnet.nl  
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Kisi – Musical  

Al langere tijd is er een grote groep Kisi-leden aan 

het oefenen voor een groot project, namelijk de 

musical Ruth.  

Het verhaal gaat over de jonge Ruth uit Moab, die 

trouw blijft aan haar schoonmoeder Naomi. Ook wanneer alles verloren lijkt. 

Ze geeft niet op. Dit Bijbelverhaal is nog altijd actueel en zal tot de 

verbeelding spreken. Het belooft een ervaring vol hoop te worden, 

die je niet snel zult vergeten.  

Je bent harte uitgenodigd om te komen kijken op zaterdag 25 

september om 14.00 uur in de zaal van de Levend Evangelische 

gemeenschap, Aalsmeerderbrug. 

Hoort, en zegt het voort!  

Er liggen flyers op de lectuurtafel in de hal van de kerk. 

Voor meer informatie en ticketverkoop, zie www.kisi.nl  

 

  

http://www.kisi.nl/


Missiokids 

In het eerste weekend van oktober vieren we in de 

katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit 

jaar is dat op 2 en 3 oktober. Overal ter wereld helpen 

kinderen andere kinderen. Dat doen ze door een 

beetje van hun zakgeld opzij te leggen en in het 

spaarzakje van MISSIO te doen. 

Dat kun jij ook doen! Doe een klusje voor je ouders of 

de buren. Verzamel flessen en lever ze in bij de 

supermarkt. Dit jaar helpen we de kinderen in de 

Republiek Guinee, zie www.missiokids.nl. 

Tijdens de viering van 24 oktober, Missiezondag, kun je jouw spaarzakje in de 

doos van MISSIO doen. Of stop het in de 

brievenbus van het secretariaat, Potgieterplein 4. 

De spaarzakjes liggen voor je klaar in de hal van de 

kerk, maar worden ook uitgedeeld op zondag 26 

september bij de opening van het werkjaar. 
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