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Voorwoord

Beste lezer,

Als dit nummer bij u wordt afgegeven of in de bus wordt 
gedaan zijn we door de zomervakantie heen, maar de start 
van veel gewone dingen laat mogelijk nog op zich wachten.
Met verlangen zie ik uit naar de zondag waarop we weer 
mogen meezingen in de kerk en naar de bioscoop of de 
schouwburg kunnen gaan en dan gewoon naast elkaar zitten.
In deze uitgave kunt u de bijdrage van pastoor Marco lezen. 
Zijn vertaling van wat de paus ons wil meegeven is vervan-
gen door de bijdrage van Diaken Jeroen.

We kijken terug op de afgelopen maanden aan de hand 
van tekst en foto’s van de viering van de Eerste Heilige 
Communie met zeventien kinderen. Het waren mooie ge-
beurtenissen, maar ook dat zouden we graag met meer 
mensen tegelijk hebben gevierd.

Ria heeft een gesprek gevoerd met een actief lid van onze 
emmaüs parochie.
 
Er is de eigen pagina voor de kinderen. We hopen dat veel 
ouders de bladzijde ook echt onder de aandacht van hun 
kids brengen. Samen het parochieblad doorlopen kan ook 
een hulpmiddel zijn bij het gelovig opvoeden van je kinde-
ren.

We vragen extra aandacht voor het rooster van de vieringen. De zaterdagavond is er de 
gelegenheid deel te nemen aan de woord- en gebedsviering. Die viering vindt plaats in de 
dagkerk. De eucharistieviering is op zondag om 11.00 uur. Zoals het nu gaat houden we vol-
doende afstand  maar mogen helaas nog niet meezingen.

Voor activiteiten in de kerk of elders wordt uw aandacht gevraagd.
In overleg met de andere parochies in de regio wordt er gewerkt aan een uitgave enkele ke-
ren per jaar waarin u wordt geïnformeerd over wat in de andere parochies gebeurd. 

Omdat het aantal  bezorgers van Emmaüs Informatie steeds ouder wordt, wijzen wij u graag 
op de mogelijkheid het blad te ontvangen via internet. Info bij het secretariaat. 
De redactie wenst u een mooi najaar toe.

Namens de redactie, 

Tom van Meijgaarden
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Pastoraal
 
Beste parochianen,

Nu dit heel bijzondere werkjaar achter de 
rug is, krijgen wij in de zomermaanden wat 
meer tijd voor onszelf. Tijdens de lock-
down maanden, verlangden wij naar onze 
vrijheid. Maar wat doen we er mee nu ons 
de vrijheid – tijdelijk? – is teruggegeven. Ik 
denk dat de zomer een heel gunstige tijd 
is om in onze relatie met God te groeien.

Alle spirituele tradities en alle religies pro-
beren om de mens met God te verbinden. 
Meestal wordt het dialoog van de mens 
met God “gebed” genoemd. Als wij onder 
katholieken over “gebed” praten, denken 
wij aan de “schietgebedjes” van nu en van 
vroeger, of aan reeks woorden die wij ooit 
uit ons hoofd hebben geleerd.

Het gebed is de mooiste manier om met 
God te praten. Maar… hoe praten wij met 
God? Kortgeleden kreeg ik van een vriend 
een heel goed advies, dat ik met jullie wil 
delen.

Op school worden de vijf “W” vragen van 
de journalistiek geleerd: WIE, WAT, WAAR, 
WANNEER & WAAROM. Vaak gebruiken 
wij deze vragen in onze gebeden. Dan 
stellen wij aan God zulke vragen als: “Wat 
is de juist beslissing,wat moet ik doen?”, 
“Waar moet ik naartoe gaan?”. Met wie 
zal ik dat doen?”, “Wanneer moet ik daar-
aan beginnen?” – en vooral, “WAAROM?”.

In de moeilijkste omstandigheden van het 
leven klinkt vaak de vraag: “waarom is 
mij dit overkomen?”. Soms komt het ant-
woord niet, en dan stellen wij nogmaals 
een vraag: “waarom krijg ik geen ant-
woord?”. Vooral tijdens het zomerre-
ces, terugkijkend naar het afgelopen 
jaar, zitten wij vol met “waarom”.

Die goede vriend heeft mij dus kort 
geleden gezegd: "Je moet niet van God 
een antwoord op al jouw “waaroms” ver-
wachten". Daarmee bedoelde hij dat er 
een andere vraag is die belangrijker dan 
“waarom” is en dat God eerder zal 
antwoorden als het gaat om de vraag:
WAARTOE - of ook: WAARVOOR.

Dankzij die vriend heb ik geleerd om niet 
meer “waarom is dit of dat gebeurt?” te 
vragen, maar liever: “waarvoor of waar-
toe is dit gebeurt?”. Dan open ik mijzelf 
voor de acceptatie van wat gebeurd is, en 
vraag ik aan God het doel ervan.

Moge dit advies van een goede vriend een 
wegwijzer voor onze zomerse meditaties 
zijn .

Tot gauw!
Hartelijke groeten

Pastoor Marco Cavagnaro
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Een nieuw begin! Zo voelt nu we aan 
het begin van een nieuw werkjaar staan. 
Na een vreemd en raar jaar, van geslo-
ten kerkdeuren tot vieren in kleine kring, 
breekt waarschijnlijk een nieuw ‘normaal’ 
jaar aan. Hopelijk gaan de coronamaatre-
gelen tot het verleden behoren. Doordat 
veel activiteiten niet zijn doorgegaan, veel 
bijeenkomsten afgelast, voelt het nieuwe 
werkjaar als een echt nieuw begin. We be-
ginnen als het ware opnieuw. Alsof corona 
al het oude heeft uitgewist.

Dus, als ik aan het nieuwe werkjaar denk, 
zie een wit vel papier voor me. Helemaal 
leeg nog. Een vel waarop we opnieuw ons 
gemeenschap zijn, lokaal en in het samen-
werkingsverband, kunnen gaan schetsen. 
Wat gaan we doen? Wat is belangrijk en 
wat niet? Wie gaan er met ons mee en wie 
hebben we verloren? Hoe kunnen de deu-
ren weer open en waar vinden we elkaar? 
Hoe geven we toekomst aan samenwer-
king? Hoe vormen we wat verloren lijkt om 
tot vruchtbare aarde?

In mij op komt het beeld van de bruiloft in 
Kana. Omdat dit ook een begin is. Voor 
het eerst een wonder, een teken, het be-
gin van Jezus optreden: Water wordt wijn. 
Hoe kunnen wij water in wijn veranderen? 
Weer gemeenschap worden waar mensen 
betrokken zijn op elkaar en open en verwel-
komend naar de mensen om ons heen? 

Ten grondslag aan het evangelieverhaal 
over het begin van Jezus optreden ligt een 
diep verlangen. Een verlangen dat Maria 
ten uitdrukking brengt door Jezus haast 
te dwingen met zijn werk te beginnen. Het 
diepe verlangen dat de Schepper door Je-
zus een nieuw begin gaat maken, de we-
reld, onze wereld gaat veranderen. Maak 
alles nieuw!

En tegelijk is het een verhaal van hoop. Het 
eerste teken is groots in zijn eenvoud. Het 
beste moet nog komen, zal nog komen. 
Zoals de beste wijn nu eens op het eind 
van het feest wordt geschonken. Hoop, 
omdat het eerste teken niet ook het laatste 
is. Omdat dit eerste teken en elk volgend 
wonder een teken is van de hemel, van de 

Eeuwige. Een teken dat 
het nieuwe, het mooie, 
het schone, het ware zal 
overwinnen. Ja, liefde en 
vrede zijn sterker dan haat en onmin. Dat 
het hemelse dichterbij en sterker is dan de 
duisternis die ons soms na aan het hart ligt.

Beide beelden wil ik meenemen het nieu-
we werkjaar in: het diepe verlangen en de 
hoop. Ik wil ze in het midden zetten op dat 
nog lege vel papier dat ons nieuwe werk-
jaar is. En vandaaruit beginnen, het nieu-
we werkjaar ingaan. Het diepe verlangen 
koesteren: Dat God de wereld en ieder 
mens nieuw zal maken. Door ons en met 
ons. Door onze handen, via onze mond. 
Door ons weer opnieuw om te keren en 
te schenken aan elkaar. Een diep verlan-
gen ook naar de ander, weer samen zijn, 
samen zingen, samen vreugde en verdriet 
delen. Want ook dat hebben we allemaal 
zeer gemist: het samenzijn. Mens ben je 
tenslotte pas in relatie tot andere mensen.

En elke dag weer werken vanuit de hoop. 
Hoopvol zijn, in het duister het licht zien, in 
het tekort de overvloed, in de zwakheid de 
kracht. Om wijn in water te proeven. Want 
alleen dan weet ik dat het kleine dat wij sa-
men dit jaar kunnen bewerkstelligen, een 
grote oogst zal worden. Door te vertrou-
wen op ieder mensenhart, op alle handen 
die met ons willen bouwen aan liefdevolle 
gemeenschappen die het persoonlijke en 
het lokale overstijgen. Hij zal voltooien wat 
wij begonnen zijn!

We hoeven niet eens te verzinnen wat we 
moeten doen: Doe maar wat Hij u zeg-
gen zal! Deze woorden van Maria zijn niet 
voor niets ook de lijfspreuk van onze bis-
schop. Kom laat ons zo het nieuwe werk-
jaar vormgeven! Het is niet moeilijker dan 
de kruiken met water vullen. Hand in hand, 
samen vanuit ons verlangen en met een 
hoopvolle blik zelf teken worden, water 
zijn dat de Heer tot wijn maakt. Proberen 
tot zegen te zijn voor wie er op ons pad 
komt. Voor al die mensen die het wonder 
zoeken! Helpt u ook mee?

Diaken Jeroen Hoekstra

Een nieuw seizoen, een nieuw begin:
water of wijn?
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De katholieke kerk viert elk jaar op 
de laatste zondag van september 
de Werelddag voor Migranten en 
Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze 
dag organiseren het Bisdom Haarlem-
Amsterdam, Cordaid, Sant’Egidio en de 
Vastenactie op zaterdag 25 september 
2021 een bijzondere bijeenkomst 
in de Mozes en Aäronkerk in hartje 
Amsterdam. 

Dit event staat in het teken van het thema 
‘Naar een steeds groter wij’, dat paus 
Franciscus heeft gekozen voor de 107e 
editie van deze Werelddag. Hiermee 
roept de paus op tot verbondenheid en 
broederschap, als één familie. Niet ‘wij 
en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een 
uitnodiging aan iedereen om ons in te 
zetten voor werkelijke ontmoeting en het 
herstel van onze menselijke familie. Dat 
doen we door migranten en vluchtelingen 
gastvrij te verwelkomen, beschermen, 
ondersteunen en te helpen participeren 
en integreren in onze samenleving. 

Op zaterdag 25 september vieren we 
de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk 
programma door over hoe we dit in de 
dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld 
met muzikale bijdragen. Het programma 
wordt uitgevoerd in samenwerking met 
vluchtelingen en andere nieuwkomers in 
onze samenleving. De ontmoeting staat 
centraal, ook in een gezamenlijke lunch 
waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Paus Franciscus schrijft in zijn encycliek 
Fratelli Tutti: “Na de gezondheidscrisis 
zou de slechtste reactie zijn om verder 
weg te zinken in een consumentenkoorts 
en in nieuwe vormen van zelfbehoud. 
Moge de hemel ons helpen dat er geen 
opdeling ontstaat tussen ‘de anderen’ en 
‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ 
worden!” 
Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-
Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst 
openen. Hij pleit al jaren voor een grotere 
inzet voor een meer rechtvaardige wereld. 

'Naar een steeds groter wij'
– bijeenkomst in Amsterdam, op zaterdag 25 september 2021

”Voor hen die door oorlog en honger, 
natuurgeweld en geloofsvervolgingen van 
huis en haard verdreven zijn: dat Gods 
Geest hen mag troosten en helpen en dat 
zij dankzij de hulp van velen een nieuw 
thuis en een nieuwe toekomst mogen 
vinden.” 

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vas-
tenactie, Sant‘Egidio en Cordaid nodigen 
u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Datum: zaterdag 25 september 2021
Tijd:   10.00 – 13.30 uur
Locatie: Mozes en Aäronkerk, 
  Waterlooplein 207, 
  Amsterdam
Deelname is gratis. 
Informatie en Aanmelding via 
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Zie ook 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

NAAR EEN STEEDS GROTER 'WIJ'
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naam, telefoonnummer en eventueel e-
mail op een lijst geplaatst. Als een werk-
groep hulp nodig heeft, wordt dat ge-
meld bij het secretariaat. In verband met 
de wet op de privacy krijgen de werkgroe-
pen deze lijst niet zelf in handen.  Vanuit 
het secretariaat kunt u worden gebeld.  Bij 
zo’n verzoek krijgt het secretariaat ver-
sterking van een lid van het parochieteam.
U mag op een verzoek altijd aangeven dat 
het u niet uitkomt. Het is vrijblijvend. Dit 
formulier vindt u los bij dit nummer van de 
Emmaüs Informatie.

Hartelijke groet,
Namens het Parochieteam
Henk, Rob en Marlies 

Nu de coronacrisis langzaam onder con-
trole lijkt te komen, is het van belang om te 
kijken hoe we de activiteiten in onze kerk 
weer kunnen hervatten.
Uw hulp is daarbij van wezenlijk belang en 
het is hartverwarmend om te zien hoeveel 
mensen zich inzetten voor onze parochie.

Wij zijn ontzettend blij om te zien dat velen 
van u bereid bent te helpen waar dat nodig 
is. Graag willen wij dit spontane initiatief 
ondersteunen.

Wij hebben een formulier gemaakt waar-
op u kunt invullen of u bereid bent om in 
geval van nood werkgroepen te helpen. 
Wanneer u hieraan meewerkt, wordt uw 

Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur 
in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 
207 Amsterdam) de jaarlijkse oecumeni-
sche herdenking plaats van vluchtelingen 
die afgelopen jaar omkwamen aan de 
Europese grenzen. Bij de herdenking ne-
men hun verhalen een belangrijke plaats 
in. Theologe Manuela Kalsky zal de toe-
spraak verzorgen. Verder werken voor-
gangers uit verschillende kerken mee. 
De herdenking wordt afgesloten met een 
processie naar de Amstel, waar bloemen 
worden uitgestrooid om de overledenen 
te gedenken.
 
Voorafgaand aan de herdenking vindt 
om 13.30 uur. een informatiebijeenkomst 
plaats over het migratiebeleid van de EU 
en de gevolgen daarvan.

Aan de grenzen van Europa spelen zich 
dagelijks drama’s af. Mensen die op 
zoek zijn naar een beter en veiliger leven, 
verdrinken in zee of komen op andere 
manieren onderweg om.

Aan hen denken wij en hun namen 
worden genoemd, opdat zij niet 
vergeten worden.  
 
De herdenking wordt dit jaar georganiseerd 
door de Raad van Kerken Amsterdam, 
het Jeannette Noëlhuis, De Protestantse 
Diaconie en de Gemeenschap van 
Sant’Egidio.

Beste parochiaan van de Emmaüsparochie

Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen 
aan de europese grenzen

- zondag 7 NOVEMBER in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam
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Wereldmissiemaand - Oktober 2021
Op 24 oktober a.s. is het Missiezondag. We worden opgeroepen om datgene wat we 
meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus Paus Franciscus. Dit jaar brengt 
Missio de Kerk van Guinée onder de aandacht. Guinée is een west Afrikaans land, dat ligt 
gedeeltelijk aan de Atlantische kust, ten noorden van Sierra Leone en Liberia, ten westen 
van Ivoor Kust, en ten zuiden van Senegal en Guinée Bissau. Vóór 1958 was het een 
kolonie van Frankrijk. 70 procent van de bevolking is Moslim, 29 procent volgen inheemse 
godsdiensten, en slechts 1 procent is Christen. 

Jonge Kerk
De geschiedenis van de Kerk van Guinée is jong. De meeste Christenen wonen in N'Zérékoré 
in het zuiden van het land in de regio Guinée-Forestière, dichtbij de grens met Liberia. De 
eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat 
bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinée verlaten. Er zijn dan 
nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend 
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Sékou Touré. In de laatste decennia 
(vanaf ongeveer 1984) is de situatie voor de Kerk veel verbeterd. De Kerk richt zich onder 
meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd, en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en Kinderen
In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs 
Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). 
Ondanks het grote gebrek aan middelen, vangen de zusters kinderen op in weeshuizen 
en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters 
werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen 
met U, het pastorale werk van deze zusters steunen.  

De collecte in het weekend 23/24 oktober, 2021 is bestemd voor het werk van Missio in 
Guinée. U kunt ook Uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 
66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie is te zien op de website: 
www.missio.nl.

Missio/M.O.V. Groep, Uithoorn



Op de zondagen van 13 juni en 4 juli heb-
ben 17 kinderen de EHC gedaan. Het wa-
ren mooie feestelijke vieringen waarin het 
kinderkoor ‘OpMaat’ o.l.v. Cathelijn de 
sterren van de hemel zongen.

In de preek ging pastoor Marco met de 
kinderen in gesprek over het mirakel van 
Amsterdam, dit verhaal had hij ook in de 
laatste catechese bijeenkomst verteld 
en had op hen grote indruk gemaakt, 
vandaar dat zij veel vragen wisten te 
beantwoorden!

En toen was er het spannende moment 
dat de kinderen voor de eerste keer de 
Heilige Communie ontvingen, dit blijft 
altijd een bijzonder moment in deze EHC 
vieringen. 
Als afsluiting werd het ‘Lang zullen zij 
leven’ gezongen en werd van ieder gezin 
een familiefoto gemaakt.

Nogmaals willen wij de kinderen en hun 
ouders van harte feliciteren met deze 
mooie plechtigheid en hopen dat zij blijven 
groeien in het geloof.  

Eerste Heilige Communievieringen 2021
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Oktober.... Mariamaand
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BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN 
op MARIA HEMELVAART
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 verzamelt. 
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 Maria liederen. Aansluitend 
koffie/thee in de parochiezaal. Daar werd 
ook een indrukwekkende video vertoond 
over de geschiedenis van deze Maria grot 
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.

Goede God, de engel zei tegen Maria dat voor U niets onmogelijk is. 
In dat vertrouwen bidden wij.

Voor armen ver weg en dichtbij dat er mensen zullen zijn die zich hun 
lot aantrekken en met hen strijden voor gerechtigheid.

Voor rijken en voor hen die niets te kort komen, dat zij ontdekken, 
dat delen en investeren in gerechtigheid je rijker maken. 

Voor hen die vernederd zijn, dat zij mogen ervaren dat zij een hoge plaats 
hebben bij U en bij ons die in U geloven.

Voor onszelf; dat onze moeilijkheden ons niet neerslaan,
maar dat wij hoop en kracht zullen vinden bij U en onze medemensen.

God U kent onze talenten. Help ons om ze te gebruiken
om samen te bouwen aan een nieuwe wereld.

(gebed: Manon van der Kaa)

Aanmelden voor de Eerste H. Communie 
voorbereiding 2022 
Het lijkt nog ver weg, maar half november begint de voorbereiding voor de EHC 2022 
alweer. Om te kunnen starten, willen wij weten wie de Eerste H. Communie zouden willen 
doen.
Als u een kind heeft in groep 4 en waarbij u denkt aan de EHC, dan kunt u haar of hem nu 
reeds aanmelden via de e-mail van het: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Wilt u graag nadere informatie dan kunt u mailen naar: pmmvanrooden@hetnet.nl
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Afgelopen 6 juni zijn er vier tieners uit de 
parochie Amstel-Westeinder door Mgr. J. 
Hendriks gevormd.
Gezien alle coronamaat-regelen van af-
gelopen jaar kan ik de tieners niets anders 
dan een pluim geven voor hun aanpas-
singsvermogen! Op vrijdagmiddag na een 
online schoolweek nog een keer online 
voorbereid te worden op het vormsel was 
een echte uitdaging.

We hebben we het gehad over de Bijbel. 
Waarom is de Bijbel geschreven en hoe 
ziet zo’n Bijbel eruit en wat kan ik ermee. 
Aan de hand van Bijbel-
citaten zijn we op het 
spoor gekomen hoe de 
Heilige Geest zich laat 
kennen, te beginnen in 
het Oude Testament. 
We hebben het dan 
over wind, vuur, water, 
wolk zalf, duif, handop-
legging. In al deze te-
kenen kunnen we iets 
leren “wie de Heilige 
Geest is” of “wat de 
Heilige Geest in en met 
ons doet”. De vormelin-
gen moesten thuis zor-
gen voor een ventilator, 
lichtje, glas water, zalf 
en een duif. Ze moes-
ten dan gaan bedenken 
waarom er gevraagd 
was dit klaar te zetten 
en wat de link met de 
Heilige Geest zou kunnen zijn.

Later hebben we het met de tieners ge-
had over gaven en vruchten van de Hei-
lige Geest. En om dit een beetje spreken-
der te maken was er een week van te 
voren bij elke vormeling een pakketje met 
een cadeautje (= gave) en wat vruchten 
gebracht. Deze boom met vruchten stond 
bij hun vormsel ook in de kerk.

Bij het openen van het cadeautje zat er 
natuurlijk geen verjaardagscadeau in 

Vormsel
maar wel papiertje met de tekst van de 7 
gaven van de Geest. Wat betekent het om 
zo’n cadeau te krijgen? En hoe kun je met 
deze gave in je eigen leven aan de gang 
kan gaan. En als je dat gaat doen kan ik 
dan ook vrucht dragen? De Bijbel spreekt 
over 9 vruchten van de Geest. Dus er is 
ruimschoots genoeg voor je hele leven.

Tegen de tijd dat we het over ons doopsel 
en alle anderen sacramenten gingen heb-
ben, mochten we weer voorzichtig fysiek 
bij elkaar komen. 

In de kerk waren alle pa-
ramenten - dit zijn de te-
kenen die verwijzen naar 
het sacrament, denk 
aan water, ringen, chris-
ma - neergezet. We gin-
gen alle sacramenten af 
zoals bij een speurtocht 
uitgerust met papier en 
pen, mondkapje op en 
op 1.5 m afstand. En wat 
was het leuk om elkaar 
in levende lijve te zien.

De keer daarop had-
den we een jongere van 
21 jaar uitgenodigd die 
vertelde wat het geloof 
voor haar nu betekende. 
Hoe ze daar op de mid-
delbare school mee om-
ging (worstelde) in haar 

vriendenkring. 

Hoe blij ze was andere jonge mensen te 
ontmoeten die ook het geloof een plaats 
in het leven wilden geven. 
Hoe ze in nu Utrecht woont met een aan-
tal katholieke jongeren die zich net als zij 
willenverdiepen in het geloof en er ook 
praktische consequenties voor het dage-
lijks leven aan willen geven.
De laatste bijeenkomst voor het vormsel 
gingen de tieners zich klaarmaken voor 
het vormselfeest. Behalve het oefenen 
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van praktische zaken in de kerk hadden 
ze ook een gesprekje met de pastoor 
waarin ze de vriendschap met God weer 
konden herstellen. De pastoor kon ze na-
mens God hun fouten vergeven.

Het feest dat de Vader geeft voor het 
kind dat weer naar Hem toekomt.

Als je feest, word je daar helemaal blij van. 
Het lijkt wel of je leven meer kleur krijgt.
Als iemand jou vergeeft -  je moeder, 

vader, een vriend, de leraar of lerares –
Dan voel je je goed, opgelucht.

Je leven krijgt weer kleur, je hebt meer 
zin in de vriendschap. Het lijkt wel of je 

beter kunt liefhebben. Als mensen elkaar 
vergeven, lijkt dat ook op een feest.

Als God je vergeeft, is het alsof dat 
kamertje in je hart, weer helemaal 

opgeruimd en licht is.
Je vriendschap met God is weer 

helemaal in orde. Je bent weer als 
“nieuw”

Je kijkt anders naar jezelf, de wereld 
en de mensen.Je kunt van voor af aan 

beginnen om echt lief te hebben!

En daarna waar ze er helemaal klaar voor 
om door de bisschop gevormd te worden! 
De kerk was supermooi versierd (wat zijn 
we blij met ouders uit deze bloemenregio!) 
en er mochten gelukkig weer mensen 
in de kerk aanwezig zijn. We kunnen 
terugkijken op een mooie vormselviering 
en erop vertrouwen dat wat gezaaid is en 
verzegeld is door de H. Geest alleen nog 
maar water hoeft te krijgen. Bidden jullie 
mee voor deze tieners?

Binnenkort gaan we bij elkaar komen om 
het vormseltraject met pannenkoeken en 
een spel af te ronden.
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Vertel eens iets over jezelf zodat we een 
beetje leren kennen.
Tja……..dat vind ik niet zo makkelijk…….
ik heb diverse cursussen gevolgd die mij, 
deelbevoegdheid gaven om te mogen 
werken als catechetische medewerker. 
Afgelopen juni heb ik hiervoor de zending 
van de bisschop (Mgr. Hendriks) ontvan-
gen. Daarvoor ben ik dankbaar en hoop 
de parochie Amstel-Westeinder hiermee 
te kunnen ondersteunen.
Daarnaast werk ik voor Homestart een 
organisatie die vrijwilligers koppelt aan 
gezinnen met (jonge) kinderen die op een 
of andere manier in de problemen zijn 
gekomen. Denk aan: vluchtelingen, ouders 
met psychische of meer pedagogische 
problemen, ziekte…. Mijn voorkeur is om 
met de hele jonge kinderen te werken, 
maar ik zie echt allerlei gezinnen voorbij 
komen. Waar Frans en ik in ons persoonlijk 
leven echter bewust voor gekozen heb-
ben is om er voor onze kinderen te “zijn”. 
Voor twee (volledige) banen in de tijd dat 
de kinderen in een opgroeiende fase za-
ten hebben we nooit gekozen. We zaten 
wel in de luxe positie dat we van een sa-
laris prima konden rondkomen zodoende 
heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan.

Hoe lang ben je bij deze parochie en wat 
was/waren je parochies hiervoor?
Anderhalf jaar geleden zijn we in Uithoorn 
komen wonen en zijn we in Uithoorn in de 
Emmaüsparochie ingeschreven. Vanuit 
het verleden staan we ook in de Klaver-
blad parochie te Heemstede eo te boek. 

Zitten in die parochies veel verschillen ?
Elke parochie heeft zijn kleur, maar ik ben 
nog te kort hier om dat goed te beoor-
delen. Bovendien ben ik een kerkganger 
die graag op diverse plekken ter kerke 
gaat. Het is vooral de Eucharistieviering 
die voor mij centraal staat. Wat God van 
mij wil, haal ik vooral uit de Eucharistie, het 
moment waarin ik me met Hem kan ver-
enigen. Om er daarna in je dagelijks leven 
iets mee te doen.

Ben je lid van een werkgroep en wat was 
je motivatie daarvoor?
Ja ik ben in het verleden actief geweest in 
de kinderwoorddienst – Vormselgroep – en 
tienergroep. In de Klaverblad parochie 
lever ik op deze vlakken een bijdrage. 
Vorig jaar ben ik door Pastoor Marco 
gevraagd de Vormselvoorbereiding, als 
catechetisch medewerker voor mijn re-
kening te nemen. Mijn basismotivatie is 
simpel: datgene wat me heel dierbaar is 
- de accu van mijn leven: het geloof  – wil 
ik allereerst overbrengen aan onze kinde-
ren, maar daarnaast aan heel veel meer 
jongeren. Het is voor jongeren best een 
zoektocht, het geloof is belangrijk maar 
zij moeten dat zelf zien en gaan ervaren! 
Ik hoop ze te helpen bij die zoektocht.Er 
komen discussie op gang,…… tja gelo-
ven…….. eerst zien en dan geloven dat is 
een veel gebruikte uitspraak! Of iets in de 
zin van ik geloof alleen datgene dat 
wetenschappelijk onderbouwd is. 

Ondanks, dat de geïnterviewde  een goed gevulde agenda heeft met vrijwilligerswerk, 
wilde zij toch tijd vrij maken voor een gesprekje………..nou ja gesprekje, het werd een ge-
sprek van drie uur ! Boeiend en interessant zoals u uit dit stuk kunt lezen. Dat is uiteraard 
een verkorte versie anders zou het blad volledig gevuld worden door dit interview en dan 
zouden we de andere inzendingen te kort doen.

Wij hebben alleen maar "bijzondere" parochianen

Personalia:
Leonie van Ittersum
Geboren: 1963
Gehuwd:  met Frans van Ittersum
Kinderen:  volwassen kinderen, een 
 zoon – twee dochters –  
 een schoonzoon
Hobby’s:  merendeel op creatief  
 gebied.
Werkzaam- Vrijwilligers werk, op 
heden:  geleid als fysiotherapeut.

12
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Wij hebben alleen maar "bijzondere" parochianen
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Wetenschap is één dimensie van denken. 
De realiteit is dat er meer dimensies zijn. 
Bekijk het is eens vanuit een ander per-
spectief. Mogelijk ontdek je dan dat we-
tenschap en geloven naast elkaar kunnen 
bestaan.
Ik hoop jongeren te helpen hun blik te ver-
ruimen. Het is niet meer zo dat er op elke 
hoek van de straat zomaar een kerk staat, 
die aan je behoeften voldoet. Je zult zelf 
naar geloof en leeftijdsgenoten op zoek 
moeten gaan. Is het zo erg om eens ‘n 
half uurtje te rijden om een viering mee te 
maken die meer op jongeren gefocust is. 
Kijk over je parochiegrenzen heen. Zo be-
langrijk! Er is best veel aanbod voor jonge-
ren. Tienervieringen, zomerkampen, cur-
sussen. Ons bisdom heeft een uitgebreide 
Kathedraal TV met heel veel aanbod. 

Vind je het in je beroep een meerwaarde 
hebben dat je gelovig bent?
Daar heb ik als fysiotherapeut niet zo be-
wust bij stil gestaan. Je doet je werk en 
hopelijk hebben ze aan mij als persoon 
iets van mijn geloof kunnen merken. Als je 
echter het opvoeden van de kinderen ook 
tot een mooie “baan” kunt rekenen, dan is 
het voor de volle 100 JA.
Leef je geloof voor, vertel je kinderen over 
het geloof en later bespreek alles open 
met de kinderen, laat ze van hun twijfels 
leren, dring het geloof niet op. Geloof is 
uiteindelijk een vrije keuze. Maar je kan als 
ouder altijd blijven bidden dat ze (ooit) de 
keuze maken.

Zijn je kinderen nog gelovig? Was het 
moeilijk, toen ze groter werden, om hun 
interesse voor het geloof te laten behou-
den, hoe ging je daar mee om? 
Na de middelbare zijn ze wegens studie 
het huis uitgegaan. Ik hoop dat we ze vol-
doende, bagage hebben meegegeven 
om de mooie maar soms moeilijke weg 
van geloven te bewandelen. Dat ze nu 
nog steeds geloven is mede doordat ze 
in hun studentenleven zijn blijven zoeken 
naar antwoorden op hun geloofsvragen. 
En verder ik kan niets anders zeggen dan 
dat het “genade” is ook al zullen sommige 

dit een ouderwets woord vinden. Zij  zijn 
personen geworden die in de wijze van 
leven c.q. werken het geloof mee laten 
spreken. Zij zullen nu net als wij 30 jaar 
geleden het geloof moeten leven en weer 
doorgeven. Als zij een andere beslissing 
zouden hebben genomen zou ik toch altijd 
de zekerheid gehouden hebben  van……
de zaadjes zijn geplant, vroeg of laat zul-
len ze bloeien. Misschien een zeer per-
soonlijke vraag, uiteraard vrij om al dan 
niet te antwoorden! 

Zou je tegen een gemengd huwelijk zijn of 
er veel moeite mee hebben als ze “vallen” 
op iemand van hetzelfde geslacht?
Om een eerlijk antwoord te geven……….ik 
zou het voor mezelf niet kunnen en willen, 
ik denk dat ik meer mezelf kan zijn als we 
op dit vlak op een lijn zitten.
Voor onze kinderen? Ik zou wel een ge-
sprek met ze aangaan hoe zij het zien 
in de zin van het respecteren van ieders 
keuzes? Allereerst voor jullie beiden maar 
ook hoe jullie het zien als er kinderen ko-
men? Dat zijn toch zaken die je heel goed 
van elkaar moet weten.
Tweede deel van de vraag, Kortweg ge-
zegd, ik zou er wel veel moeite mee heb-
ben maar zou ze zeker thuis ontvangen. 

Zit je met je partner op een lijn over geloof 
en dit soort onderwerpen?
Volmondig…..JA……we hebben samen 
ook veel aandacht besteed aan het geloof.

Hoe ga je met de regels van de kerk om, 
voel je voldoende ruimte je meningen te 
vormen en daarnaar te leven.
Regels worden vaak als verplichting ge-
zien. Als de kerk iets vraagt, moeten we 
eigenlijk eerst achterhalen wáárom ze dit 
vraagt. Het is te kort door de bocht om 
gelijk (vaak negatief) te reageren op basis 
van - zullen we zeggen -  krantenkoppen. 
Lees erover of laat je het uitleggen over 
het waarom ervan. De kerk is veel beter 
op de hoogte dan menigeen denkt. Zij 
heeft wel het diepere welzijn van de mens 
voor ogen en zal net als bij de opvoeding 
van kinderen een aantal regels voorschrijven.
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Vind je de kerk in zijn algemeenheid  
”sociaal” genoeg en specifiek in onze  
parochie?
Het is aan de gelovigen om hun talent of 
gave te ontdekken. Voor de een zal dat 
het bezoeken van zieken, eenzamen… 
zijn. Helaas door corona wel een beetje 
in de verdrukking gekomen. Voor anderen 
is het zingen, dienstbaar opstellen m.b.t. 
schoonmaken of administratief werk in de 
parochie. Voor weer anderen is het te bid-
den voor de noden van kerk. Voor mij ligt 
het meer op het vlak van catechese.

Zou je praktische dingen als soorten 
vieringen of anderszins (denk aan aan-
dacht voor jongeren) anders willen zien?
Over het algemeen ben ik best tevreden 
met het aanbod, maar als eerder gezegd 
je moet het weten te vinden, ervoor open-
staan.. Misschien dat we daar nog wat 
meer aandacht aan moeten geven. Ik ben 
blij dat we vanaf september gaan starten 
met gezinsvieringen. Een prima moment 
om samen te vieren, ontmoeten, goede 
gesprekken, samen eten etc.

Hoe zie je de toekomst van de kerk?
Positief, de kerk zal zeker op regionaal niveau 
blijven bestaan. We zullen als gelovigen 
ons moeten realiseren dat we verder dan 
onze lokale kerk moeten kijken. Kijk bv 
naar de vormselvoorbereidingen, deze 
worden nu voor de 5 kerken tezamen 
aangeboden. 

Wil je nog iets over iets dat we niet behan-
deld hebben?
Blij dat ik de zending verkregen heb, om 
in de parochie voornoemde werkzaamhe-
den te mogen doen.

Dankwoord
Leonie mag ik je heel hartelijk danken, wat 
mij betreft vond ik het een mooi en leer-
zaam gesprek. Je bevlogenheid heeft me 
gefascineerd en nieuwe  inspiratie gegeven. 
Heel hartelijk dank daarvoor.

Ria van der Werff - Peters
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U wordt allen van harte uitgenodigd om, na zoveel tijd, elkaar in toch wat veiliger 
omstandigheden te kunnen ontmoeten.

Allereerst hebben we dan twee koren, Emmaüs en OpMaat, die de viering om 11.00 uur 
muzikaal zullen opluisteren. Daarnaast is er de tentoonstelling over Moeder Theresa. Ver-

der vindt u in dit nummer ook info over een pool van vrijwilligers die we in onze pa-
rochie willen opstarten. Ook op deze zondag kunt u daar alles over vragen en 

zich hopelijk ook voor opgeven. Er wordt een start gemaakt, vanwege de 
aanwezigheid van OpMaat, met een lunch met kinderen en ouders.

Ook gezinnen waarvan de kinderen niet meezingen zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. Graag zelf je lunch meenemen.

Tenslotte hebben we na afloop koffie, een hapje en een drankje zodat 
we weer gezellig kunnen bijpraten. Reden genoeg om te komen!

Opening van het werkjaar
op zondag 26 september

Nu de vakanties voorbij zijn starten weer 
allerlei activiteiten, mogelijkheden die 
u geboden worden  om uw geloof te 
verdiepen en geinformeerd te worden 
over belangrijke zaken die spelen.  In 
samenwerking met de PKN-De Schutse 
is er een boekje uitgegeven waarin  alle 
bijzonderheden zijn opgenomen. Voor 
belangstellenden liggen er exemplaren 
op de leestafel.

Bijbelleesgroep Emmausparochie:
Samen stilstaan en praten over de 
bijbelteksten van het komend weekend. 
Plaats: De Burght 
Tijd: 10.15-11.15 uur 
Gespreksleider Peter Huymans en Jan 
Kleene
De eerste bijeenkomst is op 30 
september, daarna zijn de data 7 oktober 
en 21 oktober,
4 november en 18 november;
2 december en 16 december

Kerkcafe:
Op vrijdag 5 november in de Schutse om 
20.00 uur met als Titel Bangmakerij 
als verdienmodel.
Info: www.kerkcafeuithoorn.nl
Op vrijdag 10 december om 20.00 uur 
Vrijheid…. Wat betekent het voor u?
In de volgende uitgave van Emmaüs-in-
formatie zullen we nieuwe data doorgeven.

&Bezinning verdieping
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Ter inspiratie
In ‘Het Begin’ zo luidt het thema van 
de 1e kinderclub bijeenkomst op don-
derdag 16 september. Toen ik over 
dat thema nadacht, moest ik denken 
aan mijn schooltijd, toen mijn gods-
dienst leraar de vraag stelde: ‘Wat 
deed God toen Hij klaar was met Zijn 
Schepping?’ Een leerling gaf als ant-
woord: ‘Toen schiep Hij een luchtje!’ 
De klas en de leraar lachten van harte 
mee. Maar zo eenvoudig mag ik me 
natuurlijk niet van dit thema afmaken.

Als ik persoonlijk aan de Schepping 
denk, dan zie ik in gedachten een 
mooi landschap in de lente bij zons 
opkomst. Flarden van mist over een 
weiland omzoomd door bomen, 
van waaruit merels hun ochtendlied 
zingen. ’

Alles in volmaakte vrede en harmonie, 
zoals in ‘Het Begin’. Of ik hoor in 
gedachten het mooie lied: ‘Morning 
has broken’ op een eeuwenoude 
Schotse wijs. Nu is er meer tussen 
hemel en aarde dan alleen het tastbare. 
In dat opzicht valt er heel wat over de 
Schepping te schrijven. Het is tenslotte 
de Geest die levend maakt, schept en 
waait waarheen Hij wil. Dank zij die 
Geest bedenken we mooie muziek en 
prachtige verhalen en ook nuttige – en 
helaas ook gevaarlijke uitvindingen. 

Daar moest ik aan denken, toen ik in 
een viering de uitermate boeiende 
overweging hoorde van een 
voorganger. Wat een boeiend verhaal 
werd daar verteld. Dat vond ik nou echt 
een voorbeeld van een levende Geest. 
Die Geest is ons gegeven en zullen 
we hard nodig hebben, om Kerk zijn 
in deze tijd nieuw leven in te blazen. 
Als ik alles overzie en overweeg, dan 
heb ik er vertrouwen in dat het allemaal 
best wel goed komt.

Elly van Rooden

Als het ooit weer mag 
Schreeuwen we het van de daken 

Dat je elkaar weer aan mag raken
Verlang je ook zo naar die dag?

Dan vieren we vervulde hoop
Zullen de klokken klinken

Eten we brood en mogen weer wijn drinken 
En stroomt het water van de doop.

Als iedereen weer samenkomt 
Zal Gods woord door muren dringen 

En de parochie vrolijk zingen
Geen lied wordt meer verstomd

Nooit zal het vanzelfsprekend zijn
Maar een voorrecht blijven

God zal het in de harten schrijven 
Als een vreugdevol refrein.

Dan wappert blij de vlag
Zelfs het haantje op de toren

Kraait als nooit tevoren 
Als de Kerk weer voluit mag!
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Soms overvalt het mij, zonder verweer
als ik je niets kan zeggen over nu
als ik wat mij sindsdien is overkomen
niet kan delen met jou, geen woord
zou je missen en ik, in oud vertrouwen
kon vragen kon vragen naar dingen van 
toen wat onbesproken is gelaten……
moedwillig verzwegen……
of domweg vergeten, niet aan gedacht 
Soms raakt mij een vermoeden

van jouw aanwezigheid, een ingeving
die van jouw kant moet zijn gekomen
je spreekt geen taal die ik versta
ik hoor alleen de klanken van je stem
die onmiskenbaar is gebleven
Soms denk ik dat je voor mij uit loopt
Over je schouder naar mij omkijkt
Nog even naar mij lacht

(gedicht van Koos Hagen)

Aan de grens!

Vanaf waarschijnlijk half september 
zal er in onze kerk een tentoonstelling 
zijn over het leven van moeder 
Theresa. De precieze data en tijden 
zijn op dit moment nog niet bekend. 
Houdt u daarom onze website en het 
parochienieuws in de gaten.

Tentoonstelling
over
moeder Theresa

Weet u dat . . .
21 SEPTEMBER de herfst begint, de bla-
deren gaan verkleuren en vallen af.
Een wandeling door het Libellebos, of -wel 
wat verder weg – rond de Poel in Amstel-
veen, - een prachtige invulling van uw 
zondagmiddag kan zijn.

Het de moeite waard is om een speur-
tocht te ondernemen langs alle beeld-
houwkunst die in onze gemeente staat.
U een verslag van uw wandeling kunt 
delen met anderen. Wij zien uw bijdrage 
graag tegemoet.

21 september ook de Internationale dag 
van de Vrede is. Op die zelfde dag ook het 
nieuwe parlementaire jaar wordt geopend. 
Prinsjesdag de koning de troonrede voor-
leest in de Grote Kerk in Den Haag.

11 november het feest van Sint Maarten 
wordt gevierd. Mogelijk komen kinderen 
langs de deur om te zingen. Laten we ho-
pen dat het tegen die tijd mogelijk is. Het 
is ook de start van het carnavalseizoen 
2021-2022.

Om de vredes week wat te verlichten nog 
het volgende gebed:

Om een stad van vrede

God wij bidden u voor allen die er wonen: 
dat ze het leefbaar houden voor elkaar.dat 
er zorg en aandacht is voor hen die nie-
mand hebben of die niets meer kunnen,

dat de kinderen veilig hun weg gaan en 
ruimte hebben om te spelen ,dat de oude-
ren hen voorgaan in de eerbied voor wie 
anders is,

dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem 
niet het slachtoffer worden van de domme 
vooroordelen en het gif van rassenhaat.

Dat er mensen in ons midden zijn die de 
hoop levend houden op een stad van vre-
de waarin wij aan een tafel zitten met alllen 
die ons tegenstaan daarom roepen wij:

Geef Vrede Heer, geef Vrede.

Ds. W.R van der Zee
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Datum  Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

  2 juni  Anna Geertruida Maria Vriend   58 jaar

  3 juni  (Catharien) Catharina Angela Maria Keuter-Kohl*   99 jaar

  8 juni  Gerarda Adriana Maria van Breukelen-van der Zwet   87 jaar

21 juni  (Lia) Rosalina Vittoria Calogera Cannella*   84 jaar

17 juni  Martina Maria Caro-Markwat   58 jaar

22 juni  Cornelia Maria Johanna van Zaal   91 jaar

22 juni  (Jo) Johanna Apolonia Clazina Klijn   95 jaar

10 juli  (Theo) Theodorus Arts    78 jaar  

20 juli  Alida Baas-van den Berg   84 jaar

25 juli  (Wim) Wilhelmus Ernestus Terpstra*   91 jaar

29 juli  (Loes) Louise Theodora Maria van der Sluis-Eek*   92 jaar

31 juli  Manlio Hurtado Silva   90 jaar

 6 augustus (Mien) Wilhelmina Elisabeth Kouwenhoven-van der Weijden   94 jaar

16 augustus (Cees) Cornelis Maria Compier*   79 jaar

17 augustus (Tinny) Hubertina Maria Gerarda Schrandt-Frijhoff     93 jaar

  

Datum  Doop Geboortedatum

13 juni  Akorfa Abla Gadri-Darrah, dochter van Wisdom  9 juni 2020

  Gadri-Darrah en Rosina Adjei   

4 juli  Nicole Adriane Splinter, dochter van  30 september 2015

  Jeroen Splinter en Crestena Bravo Ebner

18 juli  Mary-Jane Bauer, Gerano Bauer en Regilio Bauer, 1 januari 2013

  kinderen van Guus Bauer en Soraya Bauer-Bosma 8 maart 2016

   26 mei 2017

 14 augustus Pieter Guillaume Hendrikus Westerhof, zoon van  24 september 2016

  Willem en Sharon Westerhof 

21 augustus Nadia Justyna Patulska, dochter van Maciej Patulski  24 mei 2021

  en Justyna Putalska

 

Datum  1e Communie 

13 juni en Julyen Bena, Mila Bosboom, Elfie Ende, Veerle Ende, Demi Gehring, 

4 juli  Amelia Lisowska, Kacper Pieprzak, Giovanni Radaelli, Luca Radaelli,  

  Teun van de Rotten, Konrad Rutkowski, Daniëlle Splinter, Sterre Soppe,

  Jaden Tualena, Lucas de Vries, Laura Vis en Aleksander Zamaryjka

Datum  Vormsel 

6 juni  Sophie Appelman, Maes Kandelaar, Daryen Vleerbos,

  Thorvald Vleerbos

  

Familieberichten
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Colofon
Pastorale zorg
Voor pastorale vragen kunt u zondag na de viering contact opnemen met de 
voorganger. Tijdens weekdagen kunt u op dinsdag- of vrijdagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur via het parochiesecretariaat (0297-56 14 39) vragen of een pastor 
contact met u wilt opnemen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met 
een pastor. De gegevens staan op de website van de parochie: www.emmaus-
uithoorn.nl > Contact > Gesprek met pastores.

Intenties
Intenties om afgelezen te worden in vieringen kunt u wekelijks tot en met 
woensdag opgeven bij het parochie-secretariaat (0297-56 14 39) of per 
email secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is op dinsdag en vrijdagochtend van 9.00-
12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-56 14 39. Het 
secretariaat zal u graag te woord staan en u zo nodig doorverwijzen naar 
pastores of andere contactpersonen.
U kunt ook een email sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Buiten deze openingstijden en in het weekend, kunt u in geval van een 
noodsituatie (bij voorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden) van 9.00-22.00 
uur bellen naar: 06 - 53 83 04 14. Informatie over onze parochie kunt u 
vinden op de website: www.emmaus-uithoorn.nl 

Emmaüs informatie
Emmaüs informatie is een uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, te 
Uithoorn, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn. Emmaüs informatie 
verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 1250 exemplaren en wordt 
verspreid onder parochianen door de wijkcontactpersonen.

De volgende uitgave verschijnt op 13 december 2021
Kopij inleveren uiterlijk 15 november 2021
Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@emmaus-uithoorn.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de parochie kan alleen juist en 
volledig zijn als parochianen wijzigingen aan de leden-
administratie kenbaar maken. Dat kan zijn door vestiging 
in of vertrek uit de parochie, melden van adreswijzigin-
gen, veranderingen in de samenstelling van het gezin en 
dergelijke. Ook opname in ziekenhuis of verpleeghuis, al is 
het tijdelijk, vernemen we graag. U kunt dat doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl of naar het secretariaat te bellen voor 
overleg (0297-56 14 39). Ook kunt u gebruik maken van het formulier dat op de 
website van de parochie staat:
www.Emmaus -uithoorn.nl onder Contact > wijzigingen ledenadministratie.

Rekeningnummers en tarieven
Op naam van R.K. Parochie Emmaüs staan de volgende bankrekeningen:
-  voor algemene zaken NL42 RABO 0363 5035 01 (RABObank);
-   voor kerkbijdragen NL11 INGB 0000 5566 99 (INGbank) of 
 NL44 RABO 0363 5507 04 (RABObank)
De tarieven voor diverse vieringen en diensten zijn opgenomen op de website 
van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.

VIERINGENROOSTER
najaar 2021

Toelichting bij het rooster voor de komende maanden

Rooster periode 26 september – 13 december:

OP zaterdagavond om 19.00 uur gebedsdienst -  zondag om 11.00 uur eucharistieviering..

Onduidelijk is wanneer de coronamaatregelen ruimte laten voor koor en samenzang. Ook de plaatsen in de 

kerk – met of zonder lege banken - staat nog open

Op het eerste gezicht lijkt de herfst die we tegemoet gaan een periode waarin kerkelijk weinig gebeurt. Toch 

zijn er dagen die we graag onder uw aandacht brengen.

De Rondom de viering wordt uw aandacht gevraagd voor Moeder Teresa. U  wordt ook uitgenodigd na te 

gaan of u als vrijwilliger actief kunt zijn of worden in de parochie. 

Zondag 3 oktober:   27e zondag viering zat. 19.00 zondag 11.00 uur met koor of cantor

Maandag 4 oktober: Franciscus van Assisi en ook Werelddierendag

In oktober extra aandacht voor Maria bij het Rozenkransgebed  woensdagavond om 19.00 uur

Er volgen dan enkele weekends met viering op zaterdag en zondag.

Zondag 7 november: feest van St. Willibrord , patroon van de nederlandse kerk.

Zondag 21 november:  Christus koning. Sluiting van het kerkelijk jaar.

Zondag 28 november: Eerste zondag van de advent.  De kleur wordt paars, We gaan ons voorbereiden 

op Kerstmis.
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Doordeweekse Eucharistievieringen:Di: 19.00 uur; Wo, Do, Vr: 9.30 uur
Biechtgelegenheid:de pastores zijn altijd beschikbaar voor eenbiechtgesprek na de doordeweekse vieringenof op afspraak.



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: emmaenus@hotmail.com  

Een goede boom 

Elke keer als Jezus in een dorpje was, kwamen mensen naar Hem 
toe. Soms voelden ze zich ziek en hoopten ze dat Jezus hen zou 
genezen. Dan vertelde Jezus over God en gebruikte Hij 
voorbeelden om iets uit te leggen. Maar de mensen vonden zijn 
voorbeelden vaak moeilijk om te begrijpen. Vandaag leek het wel 
alsof Hij de mensen een raadsel gaf! 

“Een goede boom herken je aan zijn vruchten! Een gezonde 
boom”, zei Jezus, “kan geen zieke vruchten maken en een zieke 
boom kan geen gezonde vruchten maken.” 

Jezus wilde duidelijk maken dat wie een goed mens probeert te 
zijn, vanzelf ook goede dingen doet. En wat je doet, brengt dan nog 
meer goede dingen voort. Een goed mens zegt goede dingen, 
omdat hij van binnen goed is. En een slecht mens zegt slechte 
dingen omdat hij van binnen slecht is.  

Wat je doet laat zien wie je van binnen bent! 

Goede (bomen van) mensen 

 Wie vind jij een goede boom? 
 Is het moeilijk om een goede boom te zijn? 
 Hoe laat jij zien dat je een goede boom bent? 

Hoi! 

Ik ben Emma en woon in Uithoorn. En ‘us’? Dat zijn wij, dat 
zijn jullie. Alle kinderen van onze kerk! Iedereen hoort erbij!  

Het is herfst. De tijd dat de blaadjes van de bomen vallen en 
de takken kaal worden. Maar in de herfst kun je ook appels 
en peren plukken, want die zijn dan rijp. 

Lekker! En de pitjes kunnen nieuwe boompjes worden.  
Stop ze maar eens in een bakje met aarde.  

Tot de volgende keer! 
Groetjes, Emma. 

Hoe maak je een herfstkijkdoos? 

• Pak een lege schoenendoos. Knip een 
kijkluikje aan de zijkant en een paar gaten in de 
deksel. 
• Plak crêpepapier over de gaten aan de 
binnenkant van de deksel. 
• Een rood stukje cellofaan voor het kijkgat 
maakt het extra spannend. 
• Vul de doos met kastanjes, eikels, takjes, wat 
mos en natuurlijk mooie blaadjes. Eventueel 
een paddenstoeltje van een wc-rolletje of een 
kaarsje met een batterijtje (géén echte!). 

Klaar is Klara! 

Neem op zondag 26 september je 
schoenendoos mee zodat je je herfstdoos kunt 
laten zien aan de andere mensen in de kerk. Die 
vinden het namelijk heel leuk om jouw werk te 
bewonderen. 
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