
 
 

 

 

Nieuwsbrief 5 – Woensdag 5 januari 2022 

Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie 

De Burght, Potgieterplein, Uithoorn 

In de kerk 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 2 februari) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

Agenda 

Datum Tijdstip Activiteit 
Januari   
Woensdag 12-1 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – het geschenk van het Doopsel 
Zondag 23-1 9.30 – 10.45 Uithoorn – Vormselproject – Derde bijeenkomst  
Zondag 23-1 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Woensdag 26-1 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de Bijbel 
Zondag 30-1 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut 
   
   
   
Februari   
Woensdag 9-2  14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Het geschenk van de 

vriendschap 
   

 

 

 

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).  K
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https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602


De koningsster  

Bron: Marianne Busser & Ron Schröder, Kerstpoëzie  

 

Een ster keek naar de aarde en zei, weet je wat ik zie? 

Ik zie beneden koningen, niet een, niet twee, maar drie. 

Ze willen vast naar ‘t kindje om cadeautjes te gaan geven 

maar ze moeten niet verdwalen dus ik wijs de weg wel even. 

Kom maar mee, drie koningen ik geef de richting aan 

als je me volgt, zie je vanzelf de weg die je moet gaan.  

Zo bracht de ster ze keurig naar het kindje – klein en teer 

en knielden de drie koningen voor de kribbe neer.  

En toen de koningen allang weer weg waren gegaan 

bleef die mooie gouden ster stralend aan de hemel staan.  

 

Kinderwoorddienst – Adventsproject 

In de afgelopen adventsperiode hebben we in 

de Burght vier weken een kinderwoorddienst 

gehad. Samen met Johannes de Doper die ons 

opriep de paden recht te maken en een snelweg 

naar God te nemen. Een week later vertelde 

Johannes dat hij zelfs het meest stomme werkje niet waard was om te doen. 

Namelijk de sandaal van Jezus – de Messias – los te maken. 

De laatste zondag van de advent hebben we het 

gehad over de komst van de engel bij Maria om 

haar te vertellen dat ze moeder van jezus – de 

Zoon van God – zou worden. Hoe Maria daarna 

snel naar haar nicht Elisabeth ging die in 



verwachting is van Johannes. En hoe ze samen deze wonderlijke tussenkomst 

van God vierden en bezongen. 

Inmiddels was duidelijk geworden dat alle scholen eerder 

dicht zouden gaan. Daarom hadden de kinderen een (all- 

inclusive) pakketje meegekregen om zelf de kerststal af te 

kunnen maken. Met dank aan alle parochianen die op het 

laatst moment wc-rolletjes doneerden. Wat heb ik mooie 

foto’s van kerstgroepen van jullie ontvangen! 

Als het mogelijk is willen we in de voorbereiding van Pasen 

in de 40-dagentijd weer op (alle) zondagen een 

kinderwoorddienst gaan organiseren. Maar hierover krijgen jullie op 

aswoensdag meer informatie. 

 

  

  

   



Pastor Marco – Een gezegend 2022! 

 

Beste ouders en kinderen, 

Met Kerst hebben wij onze dierbare dirigent Cathelijn en pianist Jelle 

uitgezwaaid. Ik kijk met dankbaarheid terug naar hun inzet en hun liefde voor 

het kinderkoor. Ter gelegenheid van hun afscheidsviering heeft een 

“professioneel” optreden plaatsgevonden: Jelle speelde op een digitale piano, 

de zangers en de instrumenten waren voorzien van microfoons, en er was 

zelfs een mixer om alle geluiden goed met elkaar te vermengen.  

Voor en na de viering kreeg ik ook de kans om van mijn oude passie te 

genieten, door mee te spelen op de gitaar. Ik ben enorm blij dat – dankzij dit 

kleine koor – de kinderen met blijdschap en participatie een vrolijke Kerstmis 

hebben mogen ervaren. 

Ik vind het heel jammer dat Cathelijn en Jelle zijn gestopt, maar gelukkig gaat 

het kinderkoor toch door. Dus na deze mooie Kerst gaan wij vol goede moed 

Pasen tegenmoet!! 

Pastor Marco 



Bedankt Cathelijn en Jelle!  

 

Met Kerst hebben dirigente Cathelijn en pianist Jelle voor het laatst 

kinderkoor OpMaat begeleid. Zij gaan zich nu meer richten op hun studie-

activiteiten en het lukt hen daarom niet meer om ons koor te ondersteunen. 

Daarom: 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent(e) en pianist(e) voor de begeleiding 

van ons kinderkoor Opmaat. Lijkt het jou geweldig om elke week met onze 

kinderen te repeteren en toe te werken naar de gezinsvieringen in onze kerk? 

Of weet jij wie wij zoeken? Neem dan contact op via 

emmaenus@hotmail.com.  

We maken graag kennis met jou! 

 

Communieproject – Het geschenk van het Doopsel 

Op woensdag 12 januari komt de groep 

communicantjes weer bij elkaar. In deze derde 

bijeenkomst gaat het over het geschenk van het 

Doopsel.  

We vertellen het verhaal van de doop van Jezus in 

de Jordaan. We gaan met de kinderen naar de kerk 

om de doopvont te bekijken. We bespreken wat er 

allemaal bij het toedienen van het Doopsel gebeurt, zodat de kinderen 

begrijpen dat het Doopsel het begin is van het leven met Jezus. Ze mogen 

horen bij Gods grote familie van christenen. 

Elly van Rooden, catechiste.   

mailto:emmaenus@hotmail.com


Vormselproject – Kerstcake en ganzenbord 

Afgelopen december konden we met de 

vormelingen nog op de valreep bijeen komen 

voor een gezellige kerstbijeenkomst. 

Met kerstcake, een kersteditie van 

ganzenbord, hebben we het eerste deel van de 

voorbereidingen kunnen afronden. Grote 

hilariteit als je op de zingende engel kwam: dan moest je met kerstmuts op 

een kerstliedje zingen. Zo kom je er achter dat we zeer muzikale vormelingen 

hebben!  

De bedoeling is om op zondag 23 januari weer verder te gaan. We wachten 

nog even af of dat met de laatste corona-maatregelen ook echt mag. 

 

Nes – Gezinsviering op 2e Kerstdag 

 

Eerst liepen alle kinderen mee van achterin de kerk naar de kerststal. Daar is 

het kindje Jezus in de kribbe gelegd. Toen had Klein Urbanus het kerstverhaal 

gespeeld. We waren allemaal mooi aangekleed. 

Daarna had Klein Urbanus een kerstquiz georganiseerd. Het was heel 

spannend. Met een benaderingsvraag heeft uiteindelijk familie van der Laan 

gewonnen. Zij gingen met een prachtige kerstkrans 

naar huis. Hopelijk vond u het een leuke mis!  

Heeft u nog ideeën… schrijf ze op en doe ze vooral in 

de ideeën box achterin de kerk! 

Tot de volgende keer, groetjes van Klein Urbanus  



Nes – Kerst met de Kinderclub 

 

Hallo Allemaal, 

Hebben jullie ook zo genoten van het Kerstknutselen? Mocht je er niet bij 

geweest zijn dan kun je op foto's zien wat we precies gedaan hebben...  

Ook in het nieuwe jaar gaan we weer gezellig verder 

met de activiteiten van de Kinderclub! Ben je tussen de 

5 en 12 jaar? Kom dan gezellig naar de Kinderclub. Ook 

broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van 

harte welkom!  

Wanneer: Donderdag 13 januari (15.30 – 16.30 uur) 

Waar: In de pastorie naast de Sint Urbanuskerk 

Verhaal: De ‘Barmhartige Samaritaan’,  

daarna gaan we een leuke knutsel maken!  

Tot dan! Groetjes van het enthousiaste Kinderclubteam.  

 

 

  

  



Schutse – Adventsproject kindernevendienst  

We wensen jullie allemaal een gelukkig 2022! 

Het adventsproject is alweer even geleden afgelopen en de keren dat we bij 

elkaar waren, was het erg gezellig. De kinderen deden goed mee met het 

volmaken van het plakboek van Lucas! 

Het was wel heel jammer dat de Kerstviering met theater Zwuf dit jaar (weer) 

niet door kon gaan… Alle diensten waren vanaf de derde Adventszondag 

alleen nog maar online te volgen. Gelukkig heeft dominee Joep tijdens de 

Kerstochtenddienst nog wel ons Adventsproject, het grote plakboek van 

Lucas, afgesloten. 

We hopen dat kinderen af en toe samen met hun ouders de 

diensten thuis online bekijken en we laten gauw iets van ons 

horen! Succes weer op school aanstaande maandag en 

hopelijk tot snel in de Schutse! 

Groeten van de kindernevendienstleiding van de Schutse 
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