Nieuwsbrief 9 – Woensdag 11 mei 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 1 juni) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda – Mei
Tijdstip
15.30 – 16.30
19.30 – 20.45
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
14.45 – 16.00
14.00 – 15.30
11.00 – 12.00
14.45 – 16.00

Activiteit
Nes – Kinderclub – ‘Goede Herder’
Uithoorn – Vormselproject – Leven met God
Uithoorn – Viering met Debuut
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Uithoorn – Communieproject – Een blijvend geschenk
Uithoorn – Communieproject – Generale repetitie
Uithoorn – Eerste Heilige Communie
Uithoorn – Communieproject – Ons geschenk aan God

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).

Klik of scan!

Datum
Donderdag 12-5
Vrijdag 13-5
Zondag 15-5
Zondag 15-5
Woensdag 18-5
Zaterdag 21-5
Zondag 22-5
Woensdag 25-5

Agenda – Juni
Datum
Donderdag 9-6
Zondag 12-6
Zondag 12-6
Vrijdag 17-6
Zaterdag 18-6
Zondag 19-6
Zondag 26-6

Tijdstip
15.30 – 16.30
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
19.30 – 20.45
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Activiteit
Nes – Kinderclub – Afsluiting van het seizoen met verrassing
Uithoorn – Viering met Debuut
Kudelstaart – Eerste Heilige Communie
Uithoorn – Vormselproject
Uithoorn – Kooruitje OpMaat
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Aalsmeer – Eerste Heilige Communie

Titus Brandsma heilig verklaard
Beste vrienden,
Weten jullie nog wat een HEILIGE is? Een “heilige” is iemand die in zijn leven
een bijzonder vriendschap met God heeft. En die zo goed heeft geleefd dat wij
na zijn dood ZEKER zijn dat hij heel hoog in de HEMEL bij GOD is!!! Maar hoe
zijn wij daarvan zo zeker? Als we tot die “heilige” bidden, gebeuren er
WONDEREN, MIRAKELS, dingen die niet te verklaren zijn!
Dat is kort geleden weer gebeurd. Iemand
was ziek en had gebeden tot Titus
Brandsma. Daarna is hij op een
onverklaarbare manier genezen. Deze
mooie gebeurtenis is vervolgens gevierd in
Rome met PAUS FRANCISCUS!
Titus Brandsma was een Nederlandse
priester en overleed tijdens de tweede
wereldoorlog omdat hij tegen de Nazi’s
was. Op 15 mei zal Titus Brandsma
officieel HEILIG verklaard worden.
Dus als wij een probleem hebben, mogen wij vanaf nu tot onze landgenoot
Titus gaan bidden!!! Hij is heilig, hij is in de hemel, hij spreekt voor ons tot
God!
Hartelijke groeten
Pastoor Marco Cavagnaro

PalmPaasProject 2022
Wat was het een prachtige dag! Mooi weer, een mooie optocht, harde
muziek, veel blije gezichten en heel veel kinderen!

Op zaterdagochtend hebben we de Palmpasenstokken versierd in de hal van
de kerk, want de kerk zelf werd extra schoongemaakt voor het grote feest van
Pasen. Halverwege kregen we het verhaal van de intocht in Jeruzalem te
horen en zongen we samen het lied van 40 dagen. Op zondagochtend
verzamelden we bij de Schutse en trokken we tijdens de dienst door de kerk.

Daarna liepen we achter de drumband aan naar de Burght. Wat een kabaal!
Zeker toen we een bezoekje brachten aan de Wildenborch.

Na het inwijden van de palmtakjes ging de processie door in onze eigen kerk
en kon de viering met kinderwoorddienst beginnen.

Dankbaar!
Van verschillende kanten hebben we gehoord dat de mensen heel blij waren
met de Palmpasenstokken. Dat hebben jullie goed gedaan!

Wat wij ook heel leuk vonden, was dat jullie allemaal meededen met de
kinderwoorddienst. Het was zo druk dat we in drie (!) groepen uit elkaar
gingen.
Volgend jaar weer?
Wat ons betreft gaan we hier mee door. Misschien
kunnen we vaker kinderwoorddiensten houden. Heb je
ideëen hierover? Geef ze aan ons door
[emmaenus@hotmail.com].
Maar natuurlijk gaan we volgend
jaar wéér een Palmpasenoptocht
organiseren!!
In de hal staat een grote
kartonnen doos. Willen jullie de
kruizen weer terugbrengen naar de kerk? Ook de versiering mag
weer in de doos. Zo denken we ook een beetje aan het milieu.

Eerste Heilige Communie 2022!
Op zondag 22 mei zullen negen kinderen in onze
Emmaüskerk de Eerste H. Communie ontvangen. Na ruim
een half jaar voorbereiding gaat het ervan komen. Vorig
jaar konden helaas in verband met de coronapandemie
maar een beperkt aantal bezoekers hierbij aanwezigen
zijn. Gelukkig mogen we nu weer zeggen: hoe meer
zielen, hoe meer vreugde op deze feestelijke dag. Weet dat u als parochianen
van harte uitgenodigd bent!
De voorbereiding op de Eerste H. Communie
Maar voor het zover is zijn de kinderen samen met de ouders thuis in het
werkboek, nog druk bezig met de voorbereiding. Op een gezellige manier
wordt gewerkt aan het project ‘Gods Grootste Geschenk’. Samen gaan zij op
ontdekkingstocht naar de band tussen God en de mensen, naar de persoon
van Jezus en Zijn blijvende aanwezigheid in de Eucharistie èn naar wat Zijn
leven voor ons leven kan betekenen.

Tijdens de laatste voorbereidingsmiddag vóór de meivakantie kregen de
kinderen uitleg dat we met het vieren van de H. Eucharistie getuige zijn van
het Laatste Avondmaal, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus.

Tot slot hebben zij het mooie lied ‘Blijf dit doen’ gezongen met begeleiding
van pastoor Marco op het orgel.
Elly van Rooden, catechiste.

Vormselproject – De 7 sacramenten
Op 22 april zijn we met de vormelingen en ouders bijeengekomen om het te
hebben over de 7 sacramenten die onze kerk kent. Elk sacrament is een
speciale ontmoeting met God, waar Hij ons persoonlijk aanraakt. Hij verandert
wat ín ons hart en gebruikt hiervoor tekens zodat we kunnen ontdekken wát
Hij verandert.
We hadden deze avond dan ook bij elk sacrament een of meerder attributen
neergelegd en zo konden we samen erachter komen wat het sacrament
betekent en wat elk sacrament in ons mag doen.

Wat betreft het vormsel stonden er de paaskaars, doopkaars, chrisma,
stempel (zegel) en een mijter.
Paaskaars verwijst naar de verrijzenis van Christus en de doopkaars die
daaraan ontstoken is verwijst naar het feit dat je bent opgenomen in de Kerk
om deel te nemen aan het eeuwig leven door de verrijzenis van Christus.

Chrisma is een speciale kruidige olie die jaarlijks bij de chrismaviering in de
kathedraal wordt gezegend en beademt om vormelingen mee te zalven.
Chrisma betekent dan ook gezalfd. Koningen – zoals David – werden gezalfd
wanneer zij een speciale zending (missie) ontvingen. Bij het vormsel zegt de
bisschop: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” Daarmee
wordt de vormeling volledig lid van de katholieke Kerk en wordt hij gezonden
om als christen bij te dragen aan kerk en maatschappij.
De mijter verwijst dan naar dat de bisschop (soms vervangt een vicaris hem)
die komt vormen. En een stempel verwijst naar de woorden “zegel van de
heilige Geest”
Leonie van Ittersum

Nes – De Goede Herder
Hallo Allemaal,
Kom je morgenmiddag ook gezellig naar de KINDERCLUB in de pastorie naast
de kerk? Ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
welkom!
We gaan kijken en luisteren naar het mooie Bijbelverhaal over 'De goede
herder'. Daarna praten we over de bijzondere relatie tussen de schapen en
hun herder is. En misschien lijkt het een beetje op hoe mensen met elkaar
omgaan? Tot slot gaan we een leuke knutsel over 'De Goede Herder' maken!
Wanneer: Donderdag 12 mei (15.30 – 16.30 uur)
Waar: In de pastorie naast de Sint Urbanuskerk
Verhaal: ‘De Goede Herder’
Tot dan! Groetjes van het enthousiaste
Kinderclubteam.

Nes – Palmpaasstokken maken was weer een groot succes!
Totaal hebben 19 kinderen een Palmpaasstok
gemaakt. Maar eerst konden zij met hulp van het
verteltheatertje naar het verhaal over Palmzondag
en Pasen luisteren en kijken. Want dat mooie
Bijbelverhaal hoort er toch bij!
Kortom we kunnen terugzien op een gezellige
middag, ook dank aan alle vrijwilligers die bij het
versieren van de Palmpaasstokken geholpen hebben.
Met hartelijke groet, Team Elly.

Schutse – Na mooie feesten terug naar ‘normaal’
Hallo jongens en meisjes,
Het is alweer even geleden, maar we hebben leuke
feestjes achter de rug!
De 40 dagentijd met de vlaggenlijn in de kerk, de
mooie verhalen die we hoorden en het feest van
Palmpasen, met de fanfare door de kerk, samen
met de kinderen uit de Burght, het was een feest
om te zien!
Ook Pasen was een mooi feest, de opbrengst van
de spaardoosjes zorgde voor een mooi bedrag
voor het goede doel. In totaal wordt een bedrag
van 100 euro gestort op de rekening van Kerk in
Actie, dank voor het sparen!
Nu is het weer terug naar ‘normaal’: elke 2e en 4e zondag van de maand is er
Kindernevendienst, de laatste keer voor de zomervakantie is 10 juli.
Hartelijke groeten namens de Kindernevendienst van de Schutse,
Mieke van Amerom

