
 
 

 

 

Nieuwsbrief 8 – Woensdag 6 april 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 4 mei) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

 

Agenda – April  
Datum Tijdstip Activiteit 
Vrijdag 1-4  19.30 – 20.45 Uithoorn – Vormselproject – Zesde bijeenkomst  
Donderdag 7-4 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Palmpaasstokken maken 
Zaterdag 9-4 10.00 – 12.00 Uithoorn – Palmpaasstokken maken 
Zondag 10-4 9.30 – 10.30 Nes – Gezinsviering – Palmpasen 
Zondag 10-4 10.15 – 12.00 Uithoorn – Palmpasen (optocht en kinderwoorddienst) 
Woensdag 13-4  14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – GODS GROOTSTE GESCHENK 
Zaterdag 16-4 21.30 – 22.30 Uithoorn – Paaswake met Debuut 
Zondag 17-4 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Pasen  
Maandag 18-4 10.00 – 11.00 Nes – Gezinsviering en paaseieren zoeken in de pastorietuin 
Vrijdag 22-4 19.30 – 20.45 Uithoorn – Vormselproject met ouders – Sacramenten 
   
   

 

 

 

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


Agenda – Mei  
Datum Tijdstip Activiteit 
Donderdag 12-5 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – ‘Verloren Zoon’ 
Vrijdag 13-5 19.30 – 20.45 Uithoorn – Vormselproject – Leven met God 
Woensdag 18-5 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Een blijvend geschenk  
Zaterdag 21-5 14.00 – 15.30 Uithoorn – Communieproject – Generale repetitie 
Zondag 22-5 11.00 – 12.00 Uithoorn – Eerste Heilige Communie 
Woensdag 25-5 14.45 – 16.00 Uithoorn – Communieproject – Ons geschenk aan God 

 

OpMaat zingt met Pasen 

 

De afgelopen weken hebben de zangers van OpMaat met veel plezier en 

enthousiasme gerepeteerd voor Pasen. Er zingen nu inmiddels 14 kinderen bij 

het koor! Lijkt het je gezellig om aan te sluiten, kom dan gewoon een keer 

langs op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.  

We willen jullie ook allemaal uitnodigen om het grote feest van Pasen met ons 

te vieren. Fijn als jullie komen luisteren op zondag 17 april! 

Ingeborg 

P.S. We zijn nog altijd op zoek naar een dirigent en een pianist.  

Willen jullie allemaal met ons meedenken?  

Tips kun je mailen naar emmaenus@hotmail.com 

Grote schoonmaak! 

We willen dat voor Pasen onze kerk er weer pico bello uitziet! 

Dus gaan we op zaterdag 9 april de kerk extra schoonmaken. 

Wie helpt er mee?  

Vele handen maken licht werk. We beginnen om 9.00 uur en 

zijn bezig tot ongeveer 12.00 uur. Natuurlijk houden we ook halverwege even 

een koffiepauze. Altijd gezellig! U hoeft zich niet op te geven.  

mailto:emmaenus@hotmail.com


PalmPaasProject 2022 

 

In het weekend van Palmpasen gaan we samen met de kinderen uit de 

Schutse palmpaasstokken maken. Op zondag lopen we een optocht van de 

Schutse naar de Burght. Bij deze optocht is er muziek van een fanfare. 

Iedereen mag weten dat we er zijn! 

Zaterdag 9 april: 

• 10.00 uur: Het versieren van de stokken in de hal van de kerk 

• 10.45 uur: Het verhaal van het ezeltje in de dagkerk 

Zondag 10 april: 

• 10.15 uur: Verzamelen bij de Schutse 

• 10.30 uur: Meelopen met de fanfare van de Schutse naar de Burght 

• 10.50 uur: Inwijding van de palmpaastakken op het plein voor de Burght 

• 11.00 uur: Viering in de kerk met kinderwoorddienst. 

 

Maak een mooie stok voor jouw opa, oma of jouw buurvrouw. Het lukt je vast 

om er één extra te maken voor de mensen uit het Hoge Heem en het Karel 

Manderhof. We hebben 50 Palmpaasstokken nodig! 

Kom op zaterdagochtend je Palmpaasstokken versieren in de Burght. Als je 

niet veel tijd hebt, kun je ook een Palmpaasbouwpakket mee naar huis 



nemen. Voor het maken van de palmpaasstokken kunnen we alle hulp 

gebruiken. Oudere broers of zussen zijn dus ook welkom. 

Het is voor ons handig om te weten hoeveel kinderen we ongeveer kunnen 

verwachten, in verband met het bestellen van de broodhaantjes en het 

klaarzetten van de tafels en kruizen. Aanmelden kan door een mailtje te 

sturen naar emmaenus@hotmail.com, met ‘Palmpasen’ in het onderwerp. 

Komen jullie ook dit weekend? 

Mieke, Caro, Joep, Ingeborg, Angela, Jessica, Jolanda, Désirée, Ranjitha, 

Leonie, Marco en Bart 

 

Vastenactie – De 40 dagen challenge 

De 40 dagen vóór Pasen vormen de ‘vastenperiode’. Het zijn de weken waarin 

je je voorbereidt op Pasen. Over de hele wereld doen mensen mee. 

Sommigen doen bijvoorbeeld hun best om minder te snoepen, terwijl 

anderen Snapchat en Instagram af en toe overslaan. 

We dagen je uit! 

 

Met jouw hulp wil Vastenactie zich inzetten voor kinderen ‘ver weg’ die het 

minder goed hebben dan wij. Dus ook de kinderen uit Oekraïne! We dagen je 

daarom uit je eigen ‘challenge’ voor de vastentijd te bedenken. 

Aan het begin van de vastenperiode zijn vastendoosjes uitgedeeld aan de 

kinderen. Heb je geen vastendoosje? Dan is het geen probleem als je zelf een 

doosje of enveloppe knutselt. Tijdens de gezinsviering met 

Pasen (zondag 17 april om 11.00 uur) verzamelen we alle 

doosjes op het altaar. 

Alle beetjes helpen, dus veel succes!  
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Paaswake met Debuut 

Na een lange tijd mochten wij op de eerste zondag van de veertigdagentijd 

weer zingen tijdens een viering. Sindsdien zijn we aan het oefenen voor de 

paaswake op zaterdag 16 april, om 21.30 uur. We hebben er zin in om deze 

bijzondere viering te zingen en nodigen iedereen uit om te komen luisteren.  

Vind je het leuk om te zingen? Nieuwe leden zijn van harte welkom. Onze 

repetities zijn op vrijdagavond van 19.45 tot 21.30 uur. Ben je geïnteresseerd 

of ken je iemand, laat het ons weten op jongerenkoordebuut@hotmail.com of 

kom gewoon langs. 

Menno 

 

 

Misdienaars – De kerk zoekt jou! 

Voor alle kinderen, tieners en jongeren 

van de parochie. 

We zouden het heel mooi vinden als er 

op zondag misdienaars zijn die pastoor 

Marco of kapelaan Darek assisteren bij 

het vieren van de heilige Mis. We zijn 

dus op zoek naar jongens en meisjes die 

dit af en toe willen doen. We leggen je 

dan eerst uit wat er allemaal op het 

altaar gebeurt en wat je moet doen. 

Zou je graag misdienaar willen worden en heb je je eerste communie al 

gedaan? Neem dan contact met me op (joostvlugt@gmail.com). Ook bij 

vragen kun je bij dit mailadres terecht. 

Joost van der Vlugt 

  

mailto:jongerenkoordebuut@hotmail.com
mailto:joostvlugt@gmail.com


Communieproject – Presentatieviering 

 

Op zondag 13 maart presenteerden maar liefst negen Eerste Communicanten 

zich in onze kerk. Tijdens de sfeervolle viering, die door het kinderkoor 

‘OpMaat’ muzikaal werd ondersteund, stelden alle communicanten zich voor 

tijdens het zingen van het mooie lied: ‘Zeg me je naam...’. 

Hopelijk wordt zondag 22 mei voor de kinderen en hun familie een stralende 

dag en zijn er ook veel parochianen aanwezig, om hen in onze 

parochiegemeenschap te verwelkomen! 

Op dit moment zijn zij nog druk bezig met de ‘laatste loodjes’ 

van hun voorbereiding. Gezien hun enthousiasme zal dat 

zeker gaan lukken!  

Met dank aan Annelies Plooij voor de mooie foto. 

Elly van Rooden, catechiste 

 

Vormselproject 

Afgelopen vrijdag hebben we gesproken over het credo (letterlijk: “ik geloof”). 

Bij de doop hebben de ouders namens het kind de geloofsbelijdenis 

uitgesproken. Bij het vormsel doet de vormeling dit zelf. Alle reden om er 

dieper op in te gaan.  

Van te voren was de geloofsbelijdenis naar hen gemaild met bijbehorende 

vragen die in de bijbel opgezocht konden worden. Geen makkelijke woorden 

in het credo, maar gelukkig mochten ze het samen doen met hun ouders. Ik 

was super trots op de vormelingen, want ze hadden alle vier zich door de 

vragen geploeterd. Wat er niet gevonden kon worden of niet begrepen was 



konden we met elkaar beantwoorden. Daardoor bleef genoeg tijd over voor 

een knutsel en gezellig bijkletsen. 

Zelf noem ik de geloofsbelijdenis wel eens: ons geloof in een notendop (kort 

en bondig). Deze avond was het ons geloof in een kaasdoosje. Want in de 

voorbereidingen op Pasen hebben we een knutsel gemaakt over de kern van 

het leven van Jezus.  

… die geleden heeft onder Pontius 

Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 

begraven, die neergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel…  

Op de foto zien we het kruis, het graf en 

– tja – de steen ligt nog voor het graf het 

is tenslotte nog geen Pasen. 

Leonie van Ittersum 

P.S. Sinds vier weken zijn we gestart met voorbereidingen op het vormsel drie 

adolescenten. Zij zullen het vormsel in dezelfde viering ontvangen als de vier 

tieners die al enige tijd bezig zijn met hun voorbereidingen. 

 

Communieproject – Speurtocht door de Sint Urbanuskerk! 

 

In verband met de corona-pandemie, was het gedurende twee jaar helaas niet 

mogelijk om voor de communicantjes van Uithoorn – met broertjes, zusjes en 

ouders – een rondleiding met een speurtocht door de Sint Urbanuskerk in de 

Nes te organiseren. Maar op zaterdag 19 maart werd onder de enthousiaste 



leiding van Cock van Schaik en pastoor Marco deze mooie traditie weer 

opgepakt! 

Tijdens de rondleiding viel het op dat de kinderen en ouders 

aandachtig luisterden, zij waren duidelijk onder de indruk 

van alle historische wetenswaardigheden. Tot vreugde van 

de kinderen werd de trap naar de koorzolder beklommen 

en werd ook het grote Adema orgel bekeken. 

Vervolgens was de speurtocht door de kerk, de antwoorden 

schreven ze in een handleiding, dat ieder kind had gekregen 

en na afloop in de pastoriezaal, onder het genot van limonade, thee en 

lekkers, werden de antwoorden van de speurtocht met elkaar doorgenomen. 

Aan het eind van de middag ging iedereen weer voldaan huiswaarts. 

 

Met dank aan Annelies Plooy en pastoor Marco voor het maken van alle 

mooie foto’s. 

Elly van Rooden, catechiste. 

 

Een hele veertigdagentijd kinderwoorddiensten! 

We zijn inmiddels al bij de vijfde zondag van de veertigdagentijd aanbeland. 

We hebben al veel voorbij horen komen. Wat is belangrijk in ons leven: geld, 

macht en eer of toch niet? Maar ook dat God altijd geduld heeft met ons als 

we van onze verkeerde keuzes terugkomen.  

Dat wanneer we niet met Jezus verbonden zijn we ook niet de ware vruchten 

van ons geloof aan onze omgeving kunnen geven. Maar de vijgenboom wordt 

niet omgehakt; nee we krijgen extra mest om misschien volgend jaar wel 

vruchten te dragen.  



En als we, net als de jongste zoon, onze eigen weg willen gaan, ver van het 

geloof vandaan, dan blijft de Vader op de uitkijk op ons wachten. Als we dan 

de moed hebben om terug te komen en te zeggen dat we verkeerd zaten 

volgen er geen verwijten maar worden we met open armen ontvangen.  

Als we door onze (zichtbare) zonden veroordeeld worden, net als de 

overspelige vrouw, door de mensen om ons heen, dan kijkt Jezus verder dan de 

zonden. Hij veroordeelt ons niet, maar roept ons op om in het vervolg niet 

meer te zondigen. Wat een hoopvol geloof hebben we toch. 

Maar met de Goede Week in het vooruitzicht weten we dat het niet een 

zoetsappig makkelijk geloof is. De prijs die Jezus heeft moeten betalen om 

vergevingsgezind en barmhartig te zijn is onnoemlijk groot. Hij heeft op het 

kruis Zijn leven voor ons gegeven opdat wij vergeven kunnen worden en 

eeuwig kunnen leven. Maar na drie dagen is Hij verrezen. 

De Heer is waarlijk verrezen! Alleluja, Alleluja!! 

Een zalig Pasen voor iedereen. 

Leonie van Ittersum 

 

Ruth 

Graag maken we reclame voor de musical Ruth die te zien is op 23 april in 

Gouda en op 24 april in Oosterhout. Deze keer in echte theaters! De moeite 

van de rit meer dan waard. Bovendien kennen we één van de acteurs… 

Het verhaal: De jonge buitenlandse Ruth blijft trouw aan Naomi’s zijde. Ook 

wanneer alles verloren lijkt te zijn. Ze geeft niet op. Zet alles op het spel. Gaat 

het avontuur aan – en vindt nieuw geluk. 



Laat je raken door een eeuwenoud verhaal dat niets van zijn 

kracht heeft verloren. Een betoverend avontuur voor jong en 

oud, dat weet te raken – prachtige muziek – de ontwapenende 

eerlijkheid van jonge acteurs – meeslepende dansscènes – een 

musical die met liefde en zorg is vormgegeven. Beleef het 

mee! Een ervaring vol van hoop, die je niet gemakkelijk zult 

vergeten… 

 

 

Schutse – Pasen 

 

Op 17 april is het Pasen. Dan horen we het verhaal dat Jezus gekruisigd is, 

maar gelukkig ook weer opstaat uit het graf. Wat een mooi verhaal is dat 

toch! 

We sluiten met Pasen ook het project van de 

Kindernevendienst af, de laatste vlag wordt aan de 

vlaggenlijn gehangen. De kinderen van de nevendienst 

kunnen dan hun spaardoosjes legen. We zijn benieuwd 

hoeveel er gespaard is! Het bedrag wordt tijdens de 

dienst bekend gemaakt. 

We wensen iedereen fijne Paasdagen! 

Groeten namens de leiding van de Kindernevendienst, 

Mieke van Amerom 
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