Nieuwsbrief 11 – Woensdag 6 juli 2022
Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie en regio Amstel-Westeinder
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 7 september) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda – Juli
Datum
Zaterdag 9-7
Zondag 10-7
Zondag 10-7
Donderdag 14-7

Tijdstip
19.00 – 20.00
11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
19.00 – 19.30

Activiteit
Uithoorn – Vormsel
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Kudelstaart – Tuinconcert Kudelkwetters en communicanten

Agenda – Augustus en september
Tijdstip

Activiteit
Regio – Familiefietstocht naar Maria, Zevenhoven
18.30 – 19.30 Uithoorn – Eerste repetitie van OpMaat
10.00 – 11.00 Regio – Openluchtviering in Nes met kinderwoorddienst

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
Maandag 15-8
Vrijdag 2-9
Zondag 11-9

Regio – Vormselviering
Op zaterdagavond 9 juli zal het vormsel door vicaris
Bruggink worden toegediend aan zes vormelingen uit
onze regio. Wat mooi dat deze tieners en jongeren
zich bewust op de weg van het geloof willen begeven.
Niet meer een alledaags gebeuren in onze parochies.
We zeggen vaak makkelijk: de jeugd heeft de
toekomst. Maar vragen we onszelf wel eens af: wat
zou ík voor de tieners en jongeren kunnen betekenen
in hun (ontdekkings-)reis in het katholieke geloof?
Wat zou het mooi zijn als veel mensen op zaterdag 9 juli bij deze
vormselplechtigheid aanwezig zijn. Om de vormelingen te laten ervaren dat ze
ertoe doen, dat ze bij de parochies horen en dat zij eens het stokje van ons
zullen overnemen. Steun hen deze avond, maar steun hen ook de jaren na het
vormsel. De heilige Geest wil wel in hen werken, nu wij nog.
De vormselplechtigheid is op zaterdag 9 juli 2022 (19.00 – 20.00 uur) in de
Burght, te Uithoorn, met muzikale medewerking van Debuut.
Pastoor Marco en Leonie van Ittersum

Regio – Openluchtviering
Alle vijf de parochies van onze regio komen samen op
zondag 11 september 2022 om 10.00 uur in Nes aan de
Amstel! Het wordt een zondag om elkaar te ontmoeten in
een gezamelijke viering. Het thema is dan ook: “SAMEN”!
De viering is in de open lucht en uit elke parochie zal een koor in de viering
meezingen. Voor de kinderen is er een eigen kinderwoorddienst en later in de
viering zullen ook zij een mooi lied zingen!
Kortom, het wordt een heel bijzondere dag en we
hopen dat jullie allemaal komen. In de Kom Erbij!
van september zullen we nog de laatste
belangrijke informatie geven.

Uithoorn – Een vriendjes- en vriendinnetjes-repetitie
De allerlaatste repetitie van OpMaat van dit schooljaar wordt een groot feest!
Alle koorleden nemen dan hun vriend of vriendin mee, hun broer of zus, hun
neef of nicht… Ach ja, eigenlijk iedereen die het leuk vindt om een keertje
mee te zingen en mee te spelen.

Maar als je geen vriend of vriendin kent, die al zingt bij OpMaat, mag je
natuurlijk ook komen! De bijzondere repetitie is op vrijdagavond 8 juli van
18.30 tot 19.30 uur in de kerk. We oefenen dan voor de gezinsviering van
zondag 10 juli.
Kom je ook? Gezellig!
Bart van de Rotten

Kudelstaart – Feest in de kerk!
Op zondag 12 juni hebben vijf kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan
in Kudelstaart. De week vóór deze feestelijke gebeurtenis was heel intensief:
 Woensdag kindermiddag met het verdelen van de taken voor het dekken
van de altaartafel en oefenen met de zelfgeschreven voorbeden.
 Donderavond zingen met het koor, terwijl de kerk versierd werd door de
ouders en leden van de werkgroep.
 Vrijdagmiddag een bloemstukje maken met de doopkaars en een generale
repetitie: hoe en wanneer moet je lopen, opstaan, iets zeggen, zingen.
En dan de grote dag! De vlaggen geel-wit en rood-wit-blauw wapperden
feestelijk in de wind. De kinderen zagen er prachtig uit. Heel bijzonder was het
om het welkom ook in het Spaans en Pools te horen.

Terwijl de communicanten hun eerste hostie ontvingen konden wij genieten
van het mooie pianospel van Wout. Er werd goed gezongen door de
communicanten, het koor en niet te vergeten de communicanten uit
Aalsmeer! Vóór de zegen van kapelaan Darek zijn de kinderen toegezongen
met het “Lang zullen ze leven”.
Alle ouders en vrijwilligers hartelijk dank voor hun bijdrage aan deze
bijzondere dag! De communicanten van harte gefeliciteerd met hun Eerste
Heilige Communie!
Paula Dogger
Zondag 10 juli is de afsluitingsviering. Daarna gaan we met de gezinnen van de
communicanten en de kinderen van het kinderkoor picknicken en zwemmen.
Op donderdag 14 juli (19.00 – 19.30 uur) geven de Kudelkwetters en de
communicanten een tuinconcert in de tuin van de pastorie.

Uithoorn – Gezinsdagen
Al enige tijd vangen we signalen op dat jonge
gezinnen op zoek zijn naar een gelegenheid waar
ze andere gezinnen kunnen treffen, die net als
zijzelf het geloof een plaats in hun leven willen
geven. Een bijeenkomst die gezellig is, waar
gegeten wordt en waar de (jonge) kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar
ook een plek waar iets van het geloof aangeboden wordt, waar je met elkaar
van gedachten kunt wisselen en samen kunt bidden.
In de Burght willen we gezinszondagen gaan organiseren: een gezinsviering
met het kinderkoor, een lunch in het Trefcentrum en vervolgens catechese

per leeftijdsgroep in één van de
ruimtes in het kerkgebouw. Een
moment om elkaar te ontmoeten,
met elkaar te vieren en na te denken
over het geloof.
We nodigen iedereen uit om na de
viering van zondag 10 juli bij elkaar te komen in het Trefcentrum om mee te
denken met de invulling van de gezinsdagen en ons tips te geven over de
praktische organisatie. Alle suggesties en ideeën zijn welkom!
Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum

Nes – Kinderclub in de pluktuin!

Donderdagmiddag 9 juni was alweer de seizoens-afsluiting van onze
Kinderclub. Dankzij het mooie weer mochten we weer veel kinderen in ‘de
Pluktuin’ begroeten. Eerst werden er vazen geschilderd. Daarna mochten de
kinderen bloemen gaan plukken om deze in de vaas te zetten. Na afloop
gingen zij met hun mooie creaties op de foto.
We kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde
middag! Uiteraard veel dank aan de vrijwilligers
die daar aan bijgedragen hebben!
Team Kinderclub

Uithoorn – Met Opmaat naar de Efteling
Op 18 juni was ons jaarlijkse kooruitje van Opmaat. Op deze tropischwarme
dag vertrokken we vanaf het kerkplein naar de Efteling. We hebben ons laten
verwonderen in Droomvlucht en het sprookjesbos. We hebben ons laten
afkoelen in de wildwaterbaan Piraña en de echte waaghalzen onder ons zijn in
achtbaan de Baron gestapt. Zo was er voor ieder wat wils. De hele dag blije
gezichten en enthousiaste verhalen. Wat een belevenis! Als afsluiting hebben
we nog gezellig met elkaar patat gegeten in de kerk.
Jessica

Regio – Een familiefietstocht naar Maria
Op 15 augustus wordt elk jaar een Mariafeest
gevierd, Maria Hemelvaart. Dit jaar valt dat op een
maandag. Op deze dag kun je met het hele gezin
een leuke fietstocht maken naar Zevenhoven
(Noordeinde 28, 2435 AG).
Rond 11.00 uur is een openluchtviering bij de
Mariagrot. Heel bijzonder om dit mee te maken. Na afloop is er binnen koffie,
thee en limonade.
Dus… op de pedalen op 15 augustus… op weg naar Maria!

Uithoorn – Emma&us zoekt hulp
Hebben jullie de achterkant van de
Emmaüsinformatie al gezien? Emma heeft
hulp nodig en kan niet alleen uit het doolhof
komen…
Schrijf jij vaak leuke verhalen met een mooie
boodschap? Kun jij mooi tekenen of
schilderen? Ben jij handig in het maken van
een puzzel of het verzinnen van een
knutselopdracht? Kortom, heb jij een leuk
idee voor de achterkant van de
Emmausinformatie? Dan kan Emma jouw hulp heel goed gebruiken. Natuurlijk
mag je ook je vader, moeder, oma of opa inschakelen.
Klik of scan!

Alles moet te maken hebben met het verhaal van de Ark van
Noach (Genesis 6-9). Dat is het thema van de volgende keer.
Lees dit mooie verhaal uit de bijbel en ga aan de slag! Je mag
deze week al je verhaal, puzzel, tekening, knutselopdracht,
mailen naar emmaenus@hotmail.com. Of aan het begin van de vakantie, als
het maar vóór 1 augustus is. Veel succes!

Schutse – Een nieuwe dominee!
Hallo allemaal,
Er is aardig wat gebeurd de afgelopen tijd. We
hebben een nieuwe dominee gekregen, dominee
Sibilla Verhagen. Maar we hebben ook afscheid
genomen van dominee Caro Houtkoop. Zij heeft
gewerkt als inval-dominee totdat we een nieuwe
dominee gevonden hadden. Er zijn door de kinderen mooie cadeautjes
gemaakt voor beide predikanten.
Nu is het bijna vakantie! Er is nog een laatste Kindernevendienst op 10 juli.
Dan zullen de kinderen die nu in groep 8 zitten, overstappen naar de

Jeugdkapel. Ook in de vakantie kunnen ze meedoen met de activiteiten van
Provider.
Na de vakantie is er weer elke tweede en vierde zondag van de maand
Kindernevendienst. Jullie zijn van harte welkom!
Voor nu een fijne vakantie en tot ziens in augustus!
Groeten namens de Kindernevendienst,
Mieke van Amerom

Bisdom – Missionary school

