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Voorwoord

Beste lezer,

Als dit voorwoord wordt samengesteld zijn we op weg 
naar Hemelvaart en Pinksteren. Het betekent ook dat de 
scholen toe zijn aan het afnemen van examens en in de 
hoogste groepen van de basisschool wordt nagedacht 
over het sluitingsfeest. De examenkandidaten veel succes 
toegewenst. Tegen de leerlingen van groep 8 zeg ik: Maak 
er een mooie slotdag van. Tegen alle ouders zou ik willen 
zeggen, succes met het vinden van een volgende school.

Het is nu ook weer mogelijk met vakantie te gaan. Iedereen 
een mooie zomer toegewenst, zodat eind augustus met 
nieuwe energie aan een nieuw school/werkjaar kan wor-
den begonnen.

We blikken in dit nummer terug op de feestdag van de eer-
ste communie. Er zijn ook enkele jong volwassenen die in 
juli het sacrament van het vormsel zullen ontvangen. De 
eerste communicanten en vormelingen van harte proficiat. 
Pastoor Marco levert zijn bezinnende bijdrage voor dit num-
mer mogelijk aangevuld met een boodschap van de paus.

Ria heeft weer een gesprek gevoerd met een parochiaan, waarvoor ze dit keer terecht kwam 
bij een parochiaan die nog lang niet aan zijn pensioen toe is.

Er is weer een laatste bladzijde die we speciaal alle kinderen aanraden te lezen.
Het parochieteam houdt u op de hoogte over ontwikkelingen in de eigen parochie of bij de 
buren.

Er zijn de familieberichten van het  parochiesecretariaat en mogelijk andere berichten die de 
parochie via het secretariaat bereiken.

Er is tot slot het vieringenrooster, zodat u ook weet welke speciale dagen er gevierd worden.

De redactie wenst u een goede zomer,

Tom van Meijgaarden
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Pastoraal
 
In mijn laatste artikel heb ik jullie over de 
heiligverklaring van Titus Brandsma ver-
teld. Dat is inmiddels op 15 mei te Rome 
gebeurd. Ik wil nog even bij de grootheid 
van deze mens stil staan. Hijs is veelzij-
dig geweest: karmeliet, docent, journalist, 
hoogleraar, rector, priester. De schrijver 
Godfried Bomans – alumnus van de Rad-
boud universiteit waar Titus lesgaf – be-
schreef hem als “een mysticus met een 
treinabonnement”. Hiermee bedoelde hij 
dat Titus tegelijkertijd spiritueel hoogbe-
gaafd was en ook in staat om eenvoudig 
met zijn medemens om te gaan. Zijn ge-
zondheid was altijd zwak, en dat maakt 
het nog wonderbaarlijk hoe hij al zijn activi-
teiten heeft kunnen verrichten. Misschien 
de mooiste manier om hem te herinneren 
is het gedicht dat hij in de gevangenis van 
Scheveningen schreef:

"Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabii.

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. 
Uw bijzijn maakt mij alles goed".

Hier blijkt dat het belangrijkste voor Ti-
tus de nabijheid met Jezus was. Titus en 
Jezus waren één. Het is steunend op de 
kracht van de Heer dat Titus als zijn acti-
viteiten heeft kunnen verrichten. Titus er-
gerde zich ook aan de goddeloosheid van 
zijn tijd, die hij met een sterke bewoording 
“neopaganisme” noemde (d.b. een nieu-
we vorm van heidendom). Hij had hierin 
een vooruitziende blik: hij zag hoe de we-
reld om hem heen zich steeds meer van 
God verwijderde. Toch was zijn houding 
nooit negatief, integendeel! In een beken-
de overweging van 1936 bij gelegenheid 
van het feest van Sint Willibrord, wees hij 
de “kuur” voor de goddeloosheid van zijn 
tijd aan – een “kuur” die ook voor onze tijd 
van toepassing is: “ondanks het nieuwe 
heidendom de liefde lijkt te weigeren, de 
geschiedenis leert ons dat wij met de lief-
de ook deze nieuwe vorm van heidendom 
zullen overwinnen”. Hiermee bedoelde hij 
dat de liefde de enige kracht is die in staat 
is om de boze krachten van het kwaad te 
overwinnen. 

Vandaag leven wij in een gepolariseerde 
wereld: iedereen moet voor een “partij” 
kiezen, en eenheid wordt door het gevoel 
van een “gemeenschappelijke vijand” ge-
creëerd. Titus geloofde integendeel – sa-
men met de gehele katholieke kerk – dat 
de echte eenheid niet door een “gemeen-
schappelijke vijand” komt, maar door een 
“gemeenschappelijke Vader”.

De geest van liefde is een geest van een-
heid. Kort geleden hebben wij Pinksteren 
gevierd, het feest van de Geest. Soms lijkt 
de Geest ongrijpbaar te zijn, en heel moei-
lijk om erover iets te zeggen. Toch is de 
Geest een andere naam voor de Liefde, 
die God is. Titus geloofde dat de wereld 
die ver van God verwijderd is, ooit door 
de aantrekkingskracht van de liefde terug 
naar God zal keren. “Blijf bij mij, bij mij, Je-
zus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed". 
Jezus zal ons de weg van de liefde leren, 
de weg die naar de Vader leidt. De geest 
van liefde die wij met Pinksteren hebben 
gekregen, zal al onze onenigheden en 
strijden overwinnen. 

Hartelijke groeten 

Pastoor Marco Cavagnaro
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Midzomersessies:

Online leesgroepen in juli en augustus
Midden in de zomer houden we twee leesgroepen: één in juli over het boek ‘Vrede kun 
je leren’ en één in augustus aan de hand van het boek ‘Jezelf aanvaarden: durven leven 
vanuit geloof’. De bijeenkomsten zijn online dinsdagavond (juli) of maandagavond 
(augustus) via Zoom, dus je kunt ook meedoen vanaf het vakantieadres. 

Online leesgroep juli:

Vrede kun je leren van David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg
Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout 
enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is 
het belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, rust, beheersing, mededogen en-
zovoort. David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit essay over innerlijke 
vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.
Meer informatie: Mail diaken Jeroen (zie hieronder) en hij stuurt je meer informa-
tie, waaronder een interview met één van de schrijvers bij De Wereld Draait Door.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00 uur.

Kosten: Omwille van praktische redenen is besloten de bijdrage (inclusief boek) te laten 
vervallen. Deelname is nu gratis, echter dient u zelf het boek aan te schaffen. 
(Boekhandel: 16 euro; digitaal 7 euro). 

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot 1 juli.
Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke 
leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).

Reacties van eerdere deelnemers:
'Met een groepje hetzelfde boekje lezen was een fijne ervaring. Ik heb er veel meer uitge-
haald dan als ik het alleen zou lezen.'
'Met name het leren van elkaar geeft een grote meerwaarde.'
'Het gaf mij een ruimere kijk op het begrip Vrede.'

Online leesgroep augustus:

Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof van Romano Guardini
Guardini scheef dit mooie essay vanuit de zorg hoe een gelovig mens zijn bestaan kan 
beleven in de wereld van vandaag, die gekenmerkt wordt door wetenschap en macht over 
zowel de dingen als over anderen. Hoe te geloven in een wereld waarin de mens zichzelf 
steeds meer centraal stelt? 
Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt Guardini een confronterende theologie 
die ons oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook omdat dit de enige weg is naar 
een menswaardige wereld. Een pittig essay waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen.
N.b. Dit boek veronderstelt enig inzicht in het christelijk geloof en is gericht op medegelo-
vigen.

Wanneer: Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 augustus van 20.00 
tot 22.00 uur.

Kosten: Dit boek is moeilijk te verkrijgen. Kunt u het niet vinden, neem contact op. 

Hoe kun je meedoen? Aanmelden kan tot 15 juli.
Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke 
leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
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Maandag 
15 augustus,

gaat u mee naar de
Maria grot in 
Zevenhoven?

Het is een traditie dat op deze bijzon-
dere Mariadag, Maria Hemelvaart, er 
een openluchtviering is in Zevenho-
ven. Nog nooit meegemaakt? Het is 
echt bijzonder. U kunt met de fiets ko-
men, de auto of met de bus (of lopend 
natuurlijk, het is bijna 10 km). Aanvang 
11.00 uur, daarna is er in de prachtige 
ontmoetingsruimte koffie/thee/limona-
de. Neemt u uw eigen boterhammen 
mee, dan kunt u na afloop nog een 
gezamenlijk rozenkransgebed mee-
bidden bij de grot. Welkom!

5

’

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 
15 mei a.s. van Titus Brandsma organi-
seert de Denktank van de Karmelparochie 
bovengenoemde voorstelling. 
Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 
september 2022 zal Peter Vermaat, dich-
ter-verteller, poppenspeler-theatermaker, 
zijn voorstelling spelen: Titus, held of hei-
lige? Een theatrale en poëtische vertelling 
over het leven van Titus Brandsma gevi-
sualiseerd door karakteristieke poppen en 
objecten. 

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese 
boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is 
de eerste keer na 2000 jaar! Niet ieder-
een zal weten, wat Titus Brandsma heeft 
bezield en hoe hij heeft geleefd. In een 
avondvullende theatervoorstelling met le-
vensgrote poppen en muziek vertelt Pe-
ter Vermaat het levensverhaal van Titus 
Brandsma. In 1881 geboren op een boer-
derij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd 
hij in 1942 te Dachau met een injectie om 
het leven gebracht. Het is het verhaal van 
een kwetsbaar mens die overeind bleef 
te midden van het oorlogsgeweld. De ge-
schiedenis van een praktisch ingestelde 
mysticus die oog had voor mensen in cri-
sissituaties. De kroniek van een geleerde 
die journalisten motiveerde niet te buigen 
voor de naziterreur. Deze houding leidde 
tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de 
dag van vandaag. 

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. 
Als elfjarige jongen ging hij naar het klein-
seminarie van de franciscanen om zich 
vervolgens aan te sluiten bij de karmelie-
ten. Daar nam hij de kloosternaam Titus 
aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij 
in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte 
en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijme-
gen. Toen Nederland werd bezet door de 
Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen 
in conflict. De directe aanleiding tot zijn ar-
restatie was zijn actie om de dagbladen te 

bewegen geen artikelen en advertenties 
van de N.S.B. op te nemen. Acht weken 
zat hij in een cel in Scheveningen om na 
wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te 
sterven in Dachau. In een voorstelling van 
ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat 
het levensverhaal van deze religieus be-
wogen man.

Waar: Karmelparochie
Wanneer: Vrijdag 23 september en zater-
dag 24 september 2022 om 20.00 uur.
Prijs: € 10,00   

Kaarten kunt U als volgt bestellen:
o.v.v. de datum en ook uw naam postco-
de en huisnummer
Het bedrag van de kaartjes overmaken 
naar NL03 INGB 0000 9370 83 tnv RK 
Kerkbest vd Par. OLV vd Berg Carmel

Peter Vermaat
met ‘Titus,
held of heilige?’
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Alle 5 parochies van onze regio komen dan samen om op deze zondag elkaar te ontmoe-
ten in een gezamenlijke viering. Voorgangers pastoor Marco en kapelaan Darek.
Een unieke gebeurtenis. Het thema zal zijn: “SAMEN”.

Geweldig toch, in de open lucht in verbondenheid met elkaar. Midden onder Gods hemel! 
Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang en we vergeten ook 
de kinderen niet. Ze zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en later in de viering een 
toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard om naar deze unieke 
gebeurtenis te komen.

We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen
vervoer hebben om dit mee te maken.

In de weekenden voor 11 september zal er in elke parochie daarom met intekenlijsten ge-
werkt worden voor als u vervoer nodig hebt, of dat u parochianen mee kunt nemen in uw 
auto. 
Opgave kan ook via het secretariaat of op de voorafgaande zondagen na de viering in de 
hal van de kerk. Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ont-
moeten. WELKOM!

P.S. Bij slecht weer vindt de viering in de kerk plaats.
En er is voldoende parkeergelegenheid.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel

Openluchtviering op
zondag 11 september 2022

om 10.00 uur in Nes a/d Amstel

Onze parochie bestaat uit heel veel 
vrijwilligers. Wat zou het leuk zijn als 
we u, als lezer van ons parochieblad, 
kunnen aansporen tot een of andere 
activiteit. Deze keer zijn we op zoek 
naar:

CHAUFFEURS OM OP ZONDAG 
11 SEPTEMBER PAROCHIANEN 
NAAR DE OPENLUCHTVIERING 
VAN 10 UUR IN DE NES A/D AM-
STEL TE RIJDEN

We hopen zo, met uw hulp, dat alle 
vaste kerkgangers naar deze bijzon-
dere viering kunnen. Aanmelding via 
ons parochiesecretariaat.

Chauffeurs!?OPENLUCHTVIERING

Thema:

Samen

zondag 11 september 2022 om 10.00 uur
Amsteldijk Zuid 145 Nes aan de Amstel
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rerende houding over wat deze thema’s 
kunnen betekenen voor ieder van ons en 
de manier waarop wij in het leven staan. 
Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid 
om zelf uit te spreken wat hij of zij mee-
neemt van deze avond. Mogelijk komt er 
een vrijblijvend vervolg waarin we met el-
kaar delen hoe we in de praktijk van ons 
leven en (vrijwilligers-)werk aan de slag 
zijn gegaan met de vragen die de ency-
cliek aan ons stelt. De avond staat on-
der leiding van Angela Scholte en Jeroen 
Hoekstra en wordt gehouden in het tref-
centrum van De Burght (potgieterplein 
4 in Uithoorn).
 
Aanmelden
U kunt zich opgeven voor deze avond 
door een mail te sturen naar
diakenjeroen@kpnmail.nl

Opgeven kan tot 5 september. Na aanmel-
ding ontvangt u per mail een samenvat-
ting van de encycliek en eventueel andere 
documenten die u kunt lezen ter voorbe-
reiding. Opgeven is niet nodig, maar ver-
groot de effectiviteit van uw deelname. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor de parochie. 
 
 
We moeten een oude les hernemen, te 
vinden in verschillende religieuze tradi-
ties en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is 
more’ 

(Laudato Si)

De uitbuiting en uitputting van de aarde 
is onlosmakelijk verbonden met onze le-
vensstijl. Parallel aan de onbalans in ons 
gebruik van de natuur is het onrecht dat 
wij de allerarmsten op deze aarde aan-
doen. 

Zij zijn het die worden uitgebuit om de, 
in onze wegwerpmaatschappij te weinig 
gewaardeerde producten, zo goedkoop 
mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eer-
ste groepen die lijden, daar waar de effec-
ten van klimaatveranderingen optreden. 
De zorg voor de schepping en de aller-
armsten zijn nauw met elkaar verbonden. 
Dat was al zo in de tijd van Franciscus van 
Assisi en de gevolgen van deze uitbuiting 
zijn in onze tijd alleen maar sterker gewor-
den.

Crisis op spiritueel en ethisch vlak
De ecologische crisis valt in grote delen 
van de wereld samen met een crisis op 
spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus 
schetst deze link helder in zijn encycliek 
Laudato Si, zonder de grote verdiensten 
van onze tijd af te wijzen. Vanuit de in-
spirerende en grondige doordenking van 
deze problematiek komt de paus met een 
oproep voor eenieder die de aarde en de 
ander een warm hart toedraagt: denk glo-
baal, handel lokaal.
 
Waar en wanneer
We nodigen u uit om op dinsdag 13 
september van 20.00 – 21.30 uur in-
spiratie te vinden en ideeën te delen over 

de encycliek Laudato Si. De avond 
begint met een inleiding waarin we 
de hoofdthema’s van de encycliek 
voor u duiden. Daarna spreken we 
met elkaar vanuit een open en inspi-

Laudato Si
Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid?
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Het pastoresteam van ons samenwer-
kingsverband, bestaande uit de priesters 
Marco Cavagnaro, Darius Karwowski, ca-
techiste Elly van Rooden en diaken Jeroen 
Hoekstra, heeft de taak op zich genomen 
om haar pastorale visie op papier te zet-
ten. Deze visie is in het voorjaar besproken 
tijdens de ontmoeting van de leden van de 
parochieteams. In dit artikel willen we nu 
ook u als parochiaan hierover bijpraten.

Waarom een pastoresvisie?
Het antwoord is eenvoudig: het is goed 
om met elkaar de gedachten te ordenen 
en aan het papier toe te vertrouwen. Dan 
ontstaat er ruimte om deze ideeën te de-
len en hierover in dialoog te gaan. Op de 
achtergrond speelt natuurlijk ook de situ-
atie van de kerk mee: Dat er minder men-
sen zich gelovig noemen en de gelovigen 
minder naar de kerk gaan. In het voorjaar 
zijn de parochieteams gestart met het 
houden van bijeenkomsten met parochia-
nen over de toekomst van de lokale kerk, 
de lokale gemeenschappen en het kerk-
gebouw. Van het pastoresteam mag ver-
wacht worden dat zij een pastorale visie 
geven op deze vragen van onze tijd. Deze 
visie hebben wij gevonden in ons thema: 
verbinding maken, verbonden zijn. 

Woorden van dankbaarheid en waar-
dering
Allereerst willen de pastores hun dank-
baarheid en waardering uitspreken voor 
de vele, vele vrijwilligers met wie wij samen 
werkzaam mogen zijn in de kerk. Meer dan 
ooit zijn we samen kerk en het is alleen 
dankzij al die vrijwilligers dat wij levende en 
inspireerde kerkgemeenschappen heb-
ben waar mensen zich thuis voelen. Dank 
jullie wel, lieve vrijwilligers!
En we zijn dankbaar voor al die mensen 
die betrokken zijn bij onze gemeenschap-
pen: of u nu elke week komt of maar zo af 
en toe. Het is voor u dat wij dit mooie werk 
mogen doen. Het feit dat wij samen op 
weg mogen zijn in de voetsporen van de 
Heer, vervult het pastoresteam met dank-
baarheid en grote vreugde. 

Verbinding maken, verbonden zijn!
Een pastorale visie

Verbinding maken, verbonden zijn
Deze woorden zijn het thema van onze 
visie. Een geloofsgemeenschap op zich-
zelf, mist de rijkdom die te vinden is in ver-
binding. Kijk eens hoe de wereld samen-
komt onder de geelblauwe vlag van de 
Oekraïne. Dat is inspirerend! Daar wordt 
gebouwd aan een nieuwe wereld. Zo wil-
len wij kerk zijn in ons samenwerkingsver-
band: Verbinding maken en verbonden 
zijn!

Het gaat over onze gemeenschappen die 
elkaar steeds opnieuw opzoeken, omdat 
het kerk zijn in de volle breedte eigenlijk 
niet meer alleen kan. Het is verbinding 
maken tussen de verschillende groepen in 
onze gemeenschappen, zoals kinderen, 
jongeren en jonge gezinnen. Zij die minder 
leeftijdsgenoten vinden in de lokale ge-
meenschappen bijeenbrengen met gezin-
nen en jongeren in dezelfde omstandighe-
den uit de andere parochies. Verbonden 
willen we zijn met de lokale samenleving: 
een plek zijn waar je rust en stilte kunt vin-
den. Onze stem laten horen als het gaat 
om het helpen van elkaar. Een lichtje zijn 
als duisternis onze samenleving overvalt. 
Een kritische noot laten horen vanuit ons 
geloof als het gaat over het omgaan met 
de aarde, gerechtigheid voor de armen en 
de zorg voor elkaar. Ook oecumenische 
samenwerking is een vorm van verbon-
denheid, waarbij geloofsgemeenschap-
pen elkaar opzoeken en inspireren. Bij dit 
alles willen we benadrukken: Niets wat 
van waarde is in de gemeenschappen wil-
len wij met onze visie verloren laten gaan. 
Maar we vragen aan iedereen: wees niet 
bang om het oude los te laten, zodat het 
nieuwe kan groeien.
 
Dienen, delen, leren en vieren
Het kerkelijke veld kan met deze vier 
woorden worden beschreven. Dienen 
gaat over gemeenschap zijn en 
aandacht hebben voor elkaar. 
Delen is de aandacht die van ons 
uitgaat naar iedereen die hulp 
nodig heeft, binnen of buiten de 
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parochiegemeenschap. Leren is alles wat 
te maken heeft met groeien in geloof door-
dat we ons samen in het geloof verdiepen. 
En vieren zijn al die momenten waarop we 
samen de vreugde van het evangelie de-
len, op zondag of door-de-week. 

Dienen 
Wat heb jij nodig? Dat is de vraag die wij 
willen stellen aan onze ouderen, waarvoor 
wij een naaste willen zijn, heel dichtbij. Het 
is de vraag die wij stellen aan mensen om 
ons heen, parochianen en niet parochia-
nen, om iedereen bij te kunnen te staan, 
te helpen groeien in spiritualiteit en in de 
vragen des leven. Dat doen we door el-
kaar te inspireren en de mooie verhalen te 
delen uit ons geloof en uit onze levenser-
varing. Zo willen wij pastores dienaar zijn 
voor iedereen die onze hulp en steun kan 
gebruiken.
En er is de vraag: Wat kun jij doen? Dit 
is een vraag aan u, aan alle parochianen. 
Kerk zijn we pas als iedereen meedoet. 
Dat betekent ruimte maken, uitnodigend 
zijn, waarderen en inspireren. Leerling van 
Jezus zijn is vrijwilliger zijn. Samen de kerk 
dragen en voor alle talenten ruimte ma-
ken. Samen dienaar zijn van allen!
Welk geluid laat jij horen? is een vraag 
voor de koren. Zoveel vreugde om te zin-
gen en mee te zingen. Kom koren, maak 
verbinding, verrijk al onze gemeenschap-
pen en zing over vrede en vreugde! En 
geef ons gelegenheid om mee te zingen, 
want zingen is dubbel bidden.

Delen
De vrede is ver… we voelen allemaal het 
verdriet en voelen mee met de ellende 
die de Oekraïners wordt aangedaan. We 

willen iets doen, iets laten zien 
van saamhorigheid, omzien 

naar elkaar. Hier vinden 
wij mensen elkaar, in 

het steunen, inzame-
len, verdelen, be-
schikbaar stellen, 
omzien naar elkaar. 
Wat we hier zien 

wereldwijd, willen we lokaal ook doen. En 
we dromen dat het ons net zo verbindt als 
de Oekraïne nu. In de diaconie kunnen we 
pas echt laten zien hoe wij als gemeen-
schappen zijn: mensen geschonken aan 
elkaar, die omzien naar de ander in nood. 
In de diaconie worden we werkelijk één 
gemeenschap!

Leren
Leren, ook wel catechese genoemd, is 
niet vertellen hoe het zit, maar leren over 
de vreugde. Over de weg die Jezus ons 
toont, die Jezus is, een weg die vervulling, 
zin, geluk kan brengen als je met hem op 
weg wilt gaan. Catechese is samen op 
weg: elkaar inspireren. We hebben dat in 
de visie helemaal uitgewerkt. Altijd van-
uit die ene gedachte: verbinding maken, 
verbonden zijn. Want daar gaat het om. 
Om kinderen die Jezus ontmoeten in el-
kaar, om geliefden die Gods liefde zien in 
de ogen van de ander, om jongeren die 
gelijken vinden in het samen op weg. Ja, 
wij weten hoe moeilijk het is om die stap 
te maken, om te erkennen dat lokaal de 
groep te klein is en er zo te weinig verbin-
ding is. Zelfs wij pastores vinden het moei-
lijk. Maar als we te krampachtig vasthou-
den, weghouden van elkaar, zal het ons 
ontglippen. Laten we onze rijkdom delen, 
tonen dat er geen grenzen zijn tussen 
ons: wij geloven dat we dan vruchten zul-
len dragen die ons allen te goede komen.

Vieren
We eindigen onze visie met vieren, met li-
turgie. Omdat liturgie zo vastzit aan allerlei 
regels, de regels van de kerk. Wij voegen 
onze eigen wensen daar vaak nog bij en 
maken er bijna eigen regels van. En dat 
doen wij uit liefde voor onze parochianen, 
voor onze vrijwilligers, voor onze kerk als 
thuis. Echter, verbinding maken is ook in 
de liturgie van belang. Soms immers is sa-
men vieren veel mooier, fijner en meer in-
spirerend. En soms is het ook noodzake-
lijk, omdat er niet voldoende voorgangers 
beschikbaar zijn. 
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Ik neem u mee in onze gedachtegang van 
kerst tot Pasen. Vooraf willen we zeggen: 
wij begrijpen dat het een moeilijke stap is 
om van de vertrouwde kerk naar de buren 
te gaan. Onhandig zelfs: voor ouderen die 
het reizen lastig vinden. Voor als je je kind 
moet brengen naar een kerk verderop. 
Maar voor moeilijk, onhandig en lastig zijn 
oplossingen, praktische oplossingen als 
we maar willen met elkaar. 

Zoomen we in op kerstmis en met name 
de kerstavond, dan is dat de avond waar-
op vele mensen ontmoeting zoeken met 
elkaar en het kerstkindje in de kerk. Wij 
zien dat als het moment waarop de lokale 
samenleving, het dorp, de kerkgemeen-
schap en de kerk elkaar ontmoeten en 
inspireren. Dat willen we vieren zo dicht 
mogelijk bij huis en dus in de eigen kerk, 
open en uitnodigend voor iedereen die de 
weg naar ons weet te vinden in de kerst-
nacht. Reizen we door naar Pasen en met 
name de Paaswake, dan komen we bij de 
belangrijkste viering van het jaar. De vie-
ring waarin door de duisternis van goede 
vrijdag en stille zaterdag heen het licht 
ontvlamt, het wonder gebeurt. Een viering 
die we groots willen vieren, met veel men-
sen, meerdere koren. In verbondenheid 
en dus liever niet met een klein groepje 
in elke kerk. Voor alle bijzondere vieringen 
op de weg van kerst naar Pasen geldt het-
zelfde idee: soms juist lokaal in aansluiting 
bij lokale tradities. Soms op een paar plek-
ken, praktisch en in verbondenheid. Soms 
juist op één plek als teken van verbinding: 
feestelijk en vol vreugde met elkaar.

Tot slot
Is dit de oplossing voor het probleem van 
onze kerk of onze kerkgemeenschappen? 
Nee, vast niet. Als u dat had verwacht, 
moeten wij u teleurstellen. Wat is het dan 
wel: een hand die we naar u uitstrekken, 
een dialoog die wij op gang brengen, een 
manier van kijken die we samen met u wil-
len verfraaien en blijven ontwikkelen. Als 
we één ding geleerd hebben, dan is het 
wel dat de toekomst onvoorspelbaar is. 

Het enige dat wij hebben is dit moment en el-
kaar en samen op weg te blijven in zijn spoor. 
Het enige wat we hebben zijn onze mooie ge-
meenschappen: de plek waar wij bouwen aan 
vreugde, eerbied, vriendschap, omzien naar 
elkaar en vrede… 
Jezus leert ons steeds opnieuw te delen met 
elkaar. Moge onze visie daartoe een nieuwe 
uitnodiging zijn om ons kerk zijn ook te leren 
delen!

Marco, Darek, Elly en Jeroen

Pastoresteam Amstel tot Westeinder
Reageren?
Neem contact op met een van de pastores.

Met stille trom is tijdens de afgelopen 
Koorvergadering van ons koor, Ans Stolk 
afgetreden als secretaris van het Em-
mauskoor.
Ans is als secretaris heel erg betrokken 
geweest bij ons allen en we konden altijd 

Nieuws van uit het
Emmaüskoor.
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Tijdens een kloosterweekend verblijf je 
met andere parochianen in een kloos-
ter en leven we mee op het ritme van de 
broeders of zusters. Tussen de gebeden 
en maaltijden door verdiepen 
we ons in een bepaald thema. 
Daarnaast is er tijd om stil te 
zijn, te wandelen en in de om-
geving van het klooster inspi-
ratie op te doen.

Retraites
Beide retraites zijn een com-
binatie van groepsontmoeting 
en individuele rust en stilte. Bij 
de retraite in januari ligt de fo-
cus net iets meer op de uitwis-
seling, bij de retraite in april net 
iets meer op individuele mo-
menten van rust en stilte. Voorafgaande 
aan beide retraites is er één bijeenkomst 
om met elkaar en het thema kennis te ma-
ken. We bespreken met elkaar of dat fy-
siek of online is.

Waar en wanneer
Het kloosterweekeinde is van vrijdag-
middag (na 15.00 uur) tot zondagmiddag 
(rond 13.30uur).

Retraite 1: In het weekend van 20, 21 en 
22 januari 2023 gaan wij naar de Abdij van 
Berne in Heeswijk-Dinther.

Retraite 2: In het weekend van 14, 15 
en 16 april 2023 gaan wij naar Abdij Maria 
Toevlucht in Zundert.

De kosten
De kosten bedragen onge-
veer 120-130 euro per per-
soon. Je betaalt voor het 
verblijf in het klooster inclu-
sief de maaltijden. Kosten 
voor de reis naar het klooster 
zijn niet inbegrepen.

Organisatie
Het kloosterweekend wordt 
georganiseerd door Jeroen 
Hoekstra en Marlies van der 
Lelij. Zij nemen ook deel aan 
de retraite. U kunt via onder-

staande email contact met ons opnemen. 
Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail 
ons.

Interesse en voorinschrijving
Heeft u interesse om mee te gaan? Re-
serveer een plekje door een mail te sturen 
naar diakenjeroen@kpnmail.nl.
Geef aan welke weekend (20-21-22 jan) of 
(14-15-16 apr) uw voorkeur heeft en ver-
meldt voornaam, achternaam en woon-
plaats. Bij voldoende deelnemers gaat het 
weekend door en kunt u definitief inschrij-
ven door een aanbetaling te doen.

Kloosterweekend in januari of april
Zoek de rust. Vind de stilte.

Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend.

bij haar terecht! Zij regelde dat alle ver-
jaardagen en belangrijke gebeurtenissen 
herinnerd en gevierd werden. Ook in Co-

ronatijd, waarin het contact door ons al-
len zo gemist werd!

Ans is samen met Beb ook verant-
woordelijk voor het vullen van de mu-
ziek mappen zodat we elke dienst 
van de juiste muziek voorzien zijn! Ans 

heeft aangegeven dat ze dat nog voor 
ons wil blijven doen!!’

Via deze weg wil ik namens het koor Ans 
heel erg bedanken voor alles wat Zij voor 
ons heeft gedaan en we zien haar graag 
terug met het Kerstzingen!

Vanaf nu zal ik het stokje van Ans over ne-
men als nieuwe secretaris. Ik ben trots dat 
ik dit voor het koor mag gaan doen. 

En ik hoop dat u net zo van ons mooie 
koor blijft genieten, zoals ik dat doe!

Vriendelijk groet, Ingeborg Destellirer 
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Hoe lang ben je al parochiaan van 
De Burght?
Sinds 2007.

Kun je iets over jullie gezin vertellen, b.v. 
waren jullie een traditioneel katholiek ge-
zin?
Nee, Ik ben, evenals mijn broer en zus, 
wel opgevoed volgens normen en waar-
den van het katholieke geloof. Mijn vader, 
ooms en tantes zijn door opa en oma wel 
traditioneel katholiek opgevoed. Mijn ou-
ders hebben mij de vrijheid gegeven om 
er zelf een zoektocht van te maken, hoe 
en in welke vorm dan ook het geloof te 
zoeken en te vinden, daar kom ik later nog 
op terug.

Hoe ging die zoektocht?
Ik zat op een katholieke school, daar leer-
de ik de geloofsbeginselen.
Via mijn neven en nichten ben ik bij het 
koor Debuut gaan zingen. Zo ben ik bij 
de kerk gekomen, sindsdien ben ik er bij 
gaan horen. In het begin ging het mij voor-
al om het zingen, maar tijdens de vierin-
gen leerde ik steeds meer over het geloof. 
Zo leerde ik langzaam maar zeker wat de 
betekenissen van bepaalde handelingen 
en teksten waren!
Toen ben ik serieus gaan nadenken….Wat 
is mijn geloof?
Hoe begrijp ik de bijbel, hoe pas ik het toe 

in mijn eigen situatie. Kortom een boei-
ende, maar geen gemakkelijke zoektocht.

Je opa is overleden in april 2021 (toevallig 
heb ik mogen assisteren bij zijn uitvaart). 
Heb jij speciale dingen die je bewust of 
onbewust van hem overgenomen hebt?
Bewust denk ik niet, onbewust vast een 
hoop. We zongen allebei op het kerk-
koor. Mijn opa was altijd heel trots als hij 
zijn kleinkinderen in het jongerenkoor zag 
staan. Ik vind mijn vader wel veel op mijn 
opa lijken.
In de geloofsopvoeding verschillen zij dan 
wel weer. Waar de kerk er bij mijn vader 
door mijn opa automatisch bij hoorde, 
heeft mijn vader mij de keuze gegeven. 
Wel luisterde ik wat er thuis en elders be-
sproken en verteld werd. Ik heb heel dui-
delijk gekozen voor de kerk, ik heb dat 
weloverwogen gedaan. Ik zeg niet zo-
maar overal, “Ja en Amen” op, maar on-
derzoek, discussieer en besluit.
Heel veel discussies heb ik gevoerd met 
de jongeren van jongerenvereniging Gida/
jikes, onderwerpen als; Hoe beleven we 
het geloof, hoe dragen we het uit… Dit 
waren voor mij zeer bezinnende avonden! 
Van jongeren voor jongeren, dat spreekt 
enorm aan.
Wat ik verschrikkelijk jammer vind is, dat 
we geen zelf gemaakte jongerenvieringen 
op de zondag mogen uitvoeren, zoals dat 
vroeger ging. We hadden voordat zo een 
viering klaar was, heel veel intens zinvolle 
gesprekken. We voelden ons zo verbon-
den met elkaar. Voor velen een grondleg-
ging/bevestiging van hun geloof.

Ben je nu nog lid van een of meerdere 
werkgroepen?
Ja, ik ben voorzitter van Gida/Jikes. Pia-
nist in het combo, dirigent van het koor 

Voorwoord: 
Zo vader, zo zoon! Dat is gelijk een komische noot! Ondergetekende was er heilig van 
overtuigd dat degene die zij een aantal jaren geleden geïnterviewd had, de vader van de 
huidige geïnterviewde was . Blijkt er een Han Samsom senior te zijn geweest en er een 
huidige Han Samsom junior is! Dat gaf een komische verwarring in de aanvang van het ge-
sprek. Heb ik dus jaren geleden opa Han geïnterviewd, mag ik nu een gesprek voeren met 
zijn kleinzoon Guus. Ik verheug me erop. 

Wij hebben alleen maar "bijzondere" parochianen

Personalia:
Naam:  Guus Samsom
Geboren:  02 -05 -1993
Gehuwd:  nee, samenwonend.
Kinderen:  nog niet van toepassing
Werk: Software engineer 
Hobby’s:  Pianospelen – gamen – 

bordspellen. 
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Debuut en pianist van het kinderkoor Op-
maat, waar Bart nu nog even de dirigent 
van is. We zijn druk op zoek naar een 
nieuwe dirigent! 

Ik begreep dat je veel liefde voor muziek 
hebt, heeft dat musiceren met jongeren 
ook te maken met je geloof?
Zeker! De muziek speelde een grote rol en 
heeft mij bij het geloof gebracht.
Geloof moet je VIEREN, daar is muziek bij 
uitstek geschikt voor. Door te bezingen 
wat ik geloof, wordt het een echte viering 
voor mij. Teksten van de liederen als ‘Ver-
trouw op God’ of ‘Een schaal met brood’ 
helpen mij daarbij. Als ik niets met muziek 
zou hebben gehad, was het heel moeilijk 
voor me geweest de weg naar het geloof 
te vinden.

Is traditie met name in de kerk belangrijk 
voor je?
Nee, echt niet. Natuurlijk zal het voor veel 
mensen een houvast zijn, maar ik ben van 
opnieuw ontdekken, afwegen, vorm ge-
ven.

Heb jij een eigen vorm van geloofsbele-
ving?
Zeker, zoals ik al eerder aangaf, leef naar 
de bijbel, kijk en ervaar hoe je dat kunt 
toepassen in je eigen leven. Vraag jezelf 
af, wat staat er eigenlijk, wat zou de be-
doeling zijn. Praat er met anderen over. 
Ik kan met mijn vriendin heel verdiepende 
gesprekken over voeren. Hoe staan we in 
het leven? Wat verwachten we van elkaar, 
van anderen, van mezelf?

Wat valt je op bij het “werken” met jonge-
ren, voelen zij zich gehoord?
Als ik voor mezelf spreek, voel ik me soms 
vergeten, wat ik van de anderen hoor, is 
dat vaak ook zo. Men voelt zich weinig 
gehoord. We hebben nog een sprankje 
hoop dat we weer eens een viering voor 
de zondagsdienst mogen maken. Dat zou 
ik graag met gelijkgestemden doen.

Heeft de kerk sociale aantrekkingskracht 
zowel voor jongeren als ouderen?
Dat is echt nodig, de generatie van mijn 

leeftijd is eigenlijk een beetje verloren, la-
ten we vurig hopen dat het vacuüm dat er 
nu is in de toekomst opgevuld gaat wor-
den door de kinderen die nu op de kin-
dernevendienst en het kinderkoor zitten. 
Laten we ze na de eerste communie erbij 
houden. Maak gezellige avonden die toch 
ook inhoudelijk kunnen zijn. Samen den-
ken, praten, vieren, zo belangrijk!
Voor de ouderen (jongere ouderen) 
spreek hen aan. Praat nog even na, in het 
trefcentrum na de viering. Warme belang-
stelling. Wat ik zo hoor en zie, is dat de 
manier van omgang van Pastoor Marco 
met de jongere parochianen zeer gewaar-
deerd wordt.

Heb je wel eens heel intens contact ge-
voeld met God, wil je daar ons deelgenoot 
van maken?
Ja, ik ging door een zeer moeilijke tijd 
heen, de vrienden van het koor hebben 
me er letterlijk door heen geloodst. Onder 
de communie die daarop volgde ervoer ik 
dat door de kracht van God mijn vrienden 
op de juiste plaats en op het juiste tijdstip 
“gezonden” waren.

Hoe zie jij de toekomst van de kerk?
De toekomst zie ik alleen als de kerk het 
geloof aanbiedt op een manier die zoe-
kende jongeren aanspreekt, een nieuwer-
wetse manier. 

Als jij kerkleider zou zijn waar zou jouw 
aandacht speciaal op gericht zijn?
Mijn motto: Vorm je eigen Oordeel! Stel 
vragen over de bijbel, ik zou in eerste in-
stantie niet uitleggen maar vragen: “Hoe 
zie jij het?”
Heel veel muziek, geloof moet je vieren, 
muziek geeft gemeenschapszin, samen 
komen samen praten, dat zouden mijn 
prioriteiten zijn.

Slotwoord: 
Dank je Guus voor dit gesprek. Je was 
openhartig, bevlogen, opbouwend. Kort-
om een rijke loot aan de “interview boom”

Ria van der Werff-Peters
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Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

 15 maart Catrina Johanna Maria van Schaik-Zeldenthuis  51 jaar

 22 maart Anna Louise van Balken-van Dam  87 jaar

 30 maart Jansje Appolonia Smit  92 jaar

 9 april (Piet) Petrus Bartholomeus van der Weijden  74 jaar

 4 mei Remigius Maria Koot  65 jaar

 7 mei (Ed) William Edward Aston*  90 jaar

 10 mei  (Nel) Cornelia Johanna Maria de Horde-van den Hoek*  78 jaar

 14 mei Christina Harte-Geijsel  98 jaar

 24 mei (Rika) Hendrika Catharina Maria Huijmans-de Rijk  78 jaar

1e Communie 

 22 mei Chiara Alblas, Sophia Dekker, Lora Faraj, Sofya Faraj,

   Amelia Gebicka, Chantal Jas,Maja Jedryka, Daan Kats,

   Feline Zijerveld 

Familieberichten

Op 22 mei hebben 9 communicanten hun Eerste Heilige Communie ontvangen in een 
feestelijke viering. In de weken hiervoor hadden en ze zich hierop voorbereid doormiddel 
van verhalen, opdrachten en knutselwerken. Hierin kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen 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 mee-
zongen werd het een gezellige, inspirerende 

viering.

 Hoogtepunt hierin was het ontvangen 
van de Communie voor de eerste 
keer. 

We willen iedereen bedanken die 
zich hiervoor ingezet hebben. 
Met name Elly van Rooden en 
Pastoor Marco die de kinderen 
hebben voorbereid op dit Sacra-
ment.
Marco, vader van Feline.

Eerste Heilige Communie
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Colofon
Pastorale zorg
Voor pastorale vragen kunt u zondag na de viering contact opnemen met de 
voorganger. Tijdens weekdagen kunt u op dinsdag- of vrijdagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur via het parochiesecretariaat (0297-56 14 39) vragen of een pastor 
contact met u wilt opnemen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met 
een pastor. De gegevens staan op de website van de parochie: www.emmaus-
uithoorn.nl > Contact > Gesprek met pastores.

Intenties
Intenties om afgelezen te worden in vieringen kunt u wekelijks tot en met 
woensdag opgeven bij het parochie-secretariaat (0297-56 14 39) of per 
email secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is op dinsdag en vrijdagochtend van 9.00-
12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-56 14 39. Het 
secretariaat zal u graag te woord staan en u zo nodig doorverwijzen naar 
pastores of andere contactpersonen.
U kunt ook een email sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Buiten deze openingstijden en in het weekend, kunt u in geval van een 
noodsituatie (bij voorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden) van 9.00-22.00 
uur bellen naar: 06 - 53 83 04 14. Informatie over onze parochie kunt u 
vinden op de website: www.emmaus-uithoorn.nl 

Emmaüs informatie
Emmaüs informatie is een uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, te 
Uithoorn, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn. Emmaüs informatie 
verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 1250 exemplaren en wordt 
verspreid onder parochianen door de wijkcontactpersonen.

De volgende uitgave verschijnt op 12 september 2022
Kopij inleveren uiterlijk 15 augustus 2022
Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@emmaus-uithoorn.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de parochie kan alleen juist en 
volledig zijn als parochianen wijzigingen aan de leden-
administratie kenbaar maken. Dat kan zijn door vestiging 
in of vertrek uit de parochie, melden van adreswijzigin-
gen, veranderingen in de samenstelling van het gezin en 
dergelijke. Ook opname in ziekenhuis of verpleeghuis, al is 
het tijdelijk, vernemen we graag. U kunt dat doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl of naar het secretariaat te bellen voor 
overleg (0297-56 14 39). Ook kunt u gebruik maken van het formulier dat op de 
website van de parochie staat:
www.Emmaus -uithoorn.nl onder Contact > wijzigingen ledenadministratie.

Rekeningnummers en tarieven
Op naam van R.K. Parochie Emmaüs staan de volgende bankrekeningen:
-  voor algemene zaken NL42 RABO 0363 5035 01 (RABObank);
-   voor kerkbijdragen NL11 INGB 0000 5566 99 (INGbank) of 
 NL44 RABO 0363 5507 04 (RABObank)
De tarieven voor diverse vieringen en diensten zijn opgenomen op de website 
van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.

Toelichting bij het rooster voor de komende maanden
Er is op zaterdagavond een gebedsdienst om 19.00 uur De eucharistieviering is zondagmorgen om 11.00 uur.

Woensdag 29 juni Feest van St. Petrus en Paulus

De weekends in juli zijn de zondagen door het jaar. We lezen nog steeds vooral uit het evangelie volgens 
Lucas . De kerkelijke kleur is groen.

In augustus gaan we door met de zondagen door het jaar. Er zijn in die maand enkele bijzondere dagen:  
6 augustus gedaanteverandering van de Heer 15 augustus Maria ten Hemelopneming.

Ook de gezamenlijke bedevaart naar de kerk in Zevenhoven staat op het programma. Kijk elders in dit blad 
en op de weekbrief of op de site van de parochie.

Donderdag 8 september vieren we de geboorte van Maria. Woensdag 14 september is er het feest van 
Kruisverheffing.

Zondag 11 september Regionale viering in Nes aan de Amstel. (zie elders in dit blad)

Het weekend van 24 en 25 september starten we het nieuwe werkjaar.
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Op 10 mei is onze Lieve moeder, 
schoonmoeder en trotse oma op 78 ja-

rige leeftijd overleden. Cornelia Johanna 
Maria de Horde van den Hoek

Nel
Onze moeder en oma was een vrouw 
die nog zo in het leven stond en ze had 
nog zoveel mooie plannen. Ze genoot van 
haar heerlijke huisje en had het erg naar 
haar zin met alle buurtjes. Het meest kon 
zij genieten van al haar kinderen en klein-
kinderen.

In memoriam

VIERINGENROOSTER
Zomer 2022

Doordeweekse Eucharistievieringen:Di: 19.00 uur; Wo, Do, Vr: 9.30 uur
Biechtgelegenheid:de pastores zijn altijd beschikbaar voor eenbiechtgesprek na de doordeweekse vieringenof op afspraak.

Op 7april kreeg Nel te horen dat zij ziek 
was en heeft de strijd tegen kanker ver-
loren. Wij gaan haar enorm missen. En ze 
zal voort leven in onze harten.

Kinderen en kleinkinderen,
Mirjam en Frank
Patrick en Erika
Mark en Hendrika
En alle kleinkinderen.



 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dank je wel! 

Eveline en haar beste vriendin Maaike zitten aan een grote tafel in 
het trefcentrum van de kerk. Ze zijn duifjes aan het knutselen voor 
de kinderwoorddienst van komende zondag. Zelf zijn ze daar iets te 
groot voor geworden vinden ze – ze zijn al 12! Maar Mariam, de 
moeder van Eveline, heeft ze nu gevraagd om haar te helpen. 
Omdat de jongste kinderen nog niet zo goed kunnen knippen, doen 
zij het alvast. Vervolgens moet het papier nog op een speciale 
manier gevouwen worden. Het lukt Eveline niet om het netjes te 
krijgen. Best gek, want de meeste dingen lukken haar heel snel. 

Volgend jaar gaat ze dan ook naar het gymnasium. Alles gaat haar 
gemakkelijk af. Ze was de eerste van de klas die bij het lezen ‘AVI-
uit’ was en bij rekenen krijgt ze van de juf al boeken van de 
middelbare school. Kinderen uit haar klas vragen vaak om haar 
hulp. Dan laat ze haar eigen sommen even liggen en legt ze het 
rustig uit. Zo leuk om te zien hoe blij ze dan zijn als je hen hebt 
geholpen! 

Maar dit vouwwerkje is echt heel lastig! 
“Hoe krijg ik dit in vredesnaam voor elkaar?”, moppert ze. 
“Mag ik je helpen?”, vraagt Maaike. 
“Huh, ja natuurlijk!”, denkt Eveline. 
Rustige doet Maaike het voor en na drie keer nadoen, valt het 
kwartje bij Eveline: natuurlijk! Zo ingewikkeld is het helemaal niet. 
Vreemd, dat ze dat niet zag. 

“Dank je wel!”, zegt Maaike. 
“Waarom?”, vraagt Eveline, “Ik moet toch jou bedanken?” 
“Ik vond het zo fijn”, legt Maaike uit, “dat ik eindelijk jou een keer 
heb kunnen helpen! Dank je wel.” 

 

Hoi! 

Ik ben Emma en woon in Uithoorn. En ‘us’? Dat zijn wij, dat zijn jullie. Alle kinderen van onze kerk! Iedereen 
hoort erbij! Elke keer maak ik een puzzel voor jullie, zoek ik een verhaaltje en iets om te knutselen. 

Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik heb jullie hulp nodig! 

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 ik jouw hulp heel goed gebruiken. Natuurlijk mag je ook je vader, 
moeder, oma of opa inschakelen. 

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! 

Tot volgende keer! Groetjes, Emma. 

 

Doolhof 

Wil jij Emma ook helpen? Ze staat in het midden van het 
doolhof en zoekt de weg naar buiten. Onderweg komen 
jullie letters tegen. Zet de letters op een rijtje en je leest 
een belangrijke zin!  

Mail jouw antwoord naar emmaenus@hotmail.com. 
Onder de goede inzendingen verloten we een exemplaar 
van het prachtige boek Ark Van Noach van Rien 
Poortvliet.
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