Nieuwsbrief 10 – Woensdag 1 juni 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 6 juli) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

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

Activiteit
Nes – Kinderclub – Afsluiting van het seizoen met verrassing
Uithoorn – Viering met Debuut
Kudelstaart – Eerste Heilige Communie
Uithoorn – Vormselproject
Uithoorn – Kooruitje OpMaat
11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
11.00 – 12.00 Aalsmeer – Eerste Heilige Communie

Agenda – Juli
Tijdstip
19.30 – 20.45
19.00 – 20.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00

Activiteit
Uithoorn – Vormselproject
Uithoorn – Vormsel
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters

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
Vrijdag 8-7
Zaterdag 9-7
Zondag 10-7
Zondag 10-7

Een wonderbaarlijke vondst!
Al jarenlang ben ik op zoek naar een mooi
kruisbeeld voor onze kerk. Als ik er eentje gevonden
had, was het te klein, of weer te groot… het paste
nooit.
Een paar dagen geleden heb ik in een kast van de
kerk – die ik de laatste vijf jaren bijna IEDERE week
heb geopend – een kruis gevonden. Het is heel
mooi. Niemand weet precies waar het vandaan
komt. Ik vind het zelf ongelooflijk dat ik vijf jaren
lang het niet gezien heb.
Het kruisbeeld is nu welkom in onze kerk. Ik heb haar boven de Bijbel
geplaatst, want de Bijbel is het woord van Jezus. Wat een wonder!
Pastoor Marco Cavagnaro

Regionaal project – Zing mee met het Vormsel!
Tijdens een bijzondere viering op zaterdag 9 juli
worden vijf jongeren gevormd. Om de viering extra
feestelijk te maken zal gezongen worden door een
groot koor. Het wordt een samenwerking tussen het
projectkoor van Kudelstaart en het koor Debuut.
Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd! Ken jij één
van de vormelingen of vind jij het gewoon leuk om te
zingen? Kom dan gezellig meezingen! De repetities zijn op





Vrijdag 17 juni (Sint Jan Geboorte, Kudelstaart) van 19.30 tot 20.30 uur.
Vrijdag 24 juni (Burght, Uithoorn) van 19.45 tot 21.30 uur.
Vrijdag 1 juli (Sint Jan Geboorte, Kudelstaart) van 19.30 tot 20.30 uur.
Vrijdag 8 juli (Burght, Uithoorn) van 19.45 tot 21.30 uur.

Je kunt zelf kiezen bij welke repetitie je aansluit.
Natuurlijk kun je voor meer informatie contact met ons opnemen, via
jongerenkoordebuut@hotmail.com.
Ayesha, Guus en Paula

Debuut en OpMaat samen op zoek
Debuut en kinderkoor OpMaat hebben de handen ineen geslagen. De twee
koren gaan samen op zoek naar een nieuwe dirigent. Voor de zoektocht is een
commissie ingesteld die contact gaat zoeken met dirigenten en
muziekdocenten uit de omgeving, muziekscholen en conservatoria. Ook is er
een poster gemaakt die opgestuurd is naar de krant en opgehangen zal
worden door heel Uithoorn. Voor het kinderkoor is zelfs een nieuw logo
gemaakt!
Hopelijk wordt snel een nieuwe enthousiaste dirigent gevonden, anders zitten
na de zomervakantie beide koren zonder leiding! Natuurlijk kunnen we alle
hulp gebruiken. Willen jullie muzikale kennissen en vrienden op de hoogte
brengen van deze zoektocht? Hulp komt vaak uit onverwachte hoek.
Ayesha, Guus, Désirée, Kevin, Ingeborg en Rob

Eerste Heilige Communie 2022!
Op 22 mei hebben 9 communicanten hun Eerste Heilige Communie ontvangen
in een feestelijke viering. In de weken ervoor hadden ze zich hierop
voorbereid door middel van verhalen, opdrachten en knutselwerken. De
volgende onderwerpen kwamen aan bod: Vriendschap, Vergeven, Doopsel,
Eucharistie…

Nadat de kerk feestelijk versierd was en alles nog een keer was doorgenomen,
was de groep van 8 meiden en 1 jongen er helemaal klaar voor. In feestelijke
kleding en met veel familie en vrienden kon de viering beginnen. Muzikaal
opgeluisterd door OpMaat waarin de communicanten ook meezongen werd
het een gezellige, inspirerende viering. Hoogtepunt hierin was het voor de
eerste keer ontvangen van de Communie.
We willen iedereen bedanken die zich hiervoor ingezet hebben. Met name
Elly van Rooden en Pastoor Marco die de kinderen hebben voorbereid op dit
Sacrament.
Marco, vader van Feline

Nes – Laatste Kinderclub van dit seizoen
Donderdag 9 juni om 15.30 uur is alweer de
laatste Kinderclub van dit seizoen! Uiteraard is het
weer een verrassing wat we met elkaar gaan doen,
maar hopelijk hebben we net zulk mooi weer als
vorig in de Pluktuin.
Wel even van tevoren aanmelden, zodat we
niemand teleur hoeven te stellen!
Tot dan!
Groetjes, Kinderclub-Team.

Schutse – Een nieuwe dominee!
Aanstaande zondag 5 juni hebben we dubbel feest in
de Schutse! We krijgen namelijk een nieuwe
dominee, Sibilla Verhagen, én het is Pinksteren, het
feest van de Heilige Geest! We hopen dat er veel
kinderen zullen komen want we hebben jullie nodig.
Je zult zondag wel zien waarom… Er is dus een extra
keer Kindernevendienst, wees welkom!
Zondag 10 juli is de laatste keer nevendienst van dit
seizoen maar na de vakantie zijn we er weer elke 2e
en 4e zondag van de maand.
Hopelijk tot 5 juni en neem gerust je vrienden mee want: hoe meer zielen hoe
meer vreugde!
Groeten van Mieke namens de Kindernevendienst van de Schutse.

