
 
 

 

Nieuwsbrief 1 – Woensdag 7 september 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 5 oktober) kan gestuurd worden naar 

emmaenus@hotmail.com. 

 

 

 

Agenda – September  
Datum Tijdstip Activiteit 
Vrijdag 2-9 18.30 – 19.30 Uithoorn – Eerste repetitie van OpMaat 
Vrijdag 9-9 21.00 – 22.30 Uithoorn – Gida-Jikes – Iedereen is uniek! 
Zondag 11-9 10.00 – 11.00 Regio – Openluchtviering in Nes met kinderwoorddienst 
Donderdag 15-9 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over de 6e dag 
Vrijdag 16-9 21.00 – 22.30 Uithoorn – Gida-Jikes – Wonderen bestaan! 
Zondag 18-9 12.00 Uithoorn – Communieproject – Informatiebijeenkomst  
Vrijdag 23-9 20.00 Aalsmeer – Theatervoorstelling – Titus, held of heilige? 
Zaterdag 24-9 20.00 Aalsmeer – Theatervoorstelling – Titus, held of heilige? 

 
 

 

 

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
lik

 o
f 

sc
an

! 

mailto:emmaenus@hotmail.com
mailto:barotten@hotmail.com
https://emmaus-uithoorn.nl/wordpress/?page_id=602


Agenda – Oktober  
Datum Tijdstip Activiteit 
Zondag 9-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 9-10 12.45 – 14.00 Uithoorn – Gezinszondag  
Donderdag 13-10 15.30 – 16.30  Nes – Kinderclub – Verhaal over Noach 
Zondag 16-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Viering met Debuut 
Zondag 30-10 11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat  
Zondag 30-10 12.45 – 14.00 Uithoorn – Gezinszondag  

 

 

Uithoorn – Nieuwe Gida-avonden  

In september organiseert Jongerenvereniging Gida-Jikes twee avonden in het 

teken van Titus Brandsma voor álle jongeren vanaf 15 jaar. Avonden waarop 

je andere jongeren leert kennen, je na kunt denken over je eigen mening en 

luisteren naar die van anderen. Kom je ook? 

Voor meer informatie kun je mailen naar gidajikes@gmail.com.  

Iedereen is uniek! 

Vrijdag 9 september (21.00 – 22.30) 

Bij wie voel jij je op je gemak? Wat maakt jou 

uniek? Eenheid of verscheidenheid, wat is 

belangrijker? 

Wonderen bestaan! 

Vrijdag 16 september (21.00 – 22.30) 

Geloof jij in wonderen? Welk wonder heb jij 

meegemaakt? Wat vind jij soms onverklaarbaar?  

Titus, held of heilige? 

Vrijdag 23 september (20.00 uur) 

Op deze avond gaan we naar de 

theatervoorstelling van Peter Vermaat over het leven van Titus Brandsma. De 

voorstelling wordt opgevoerd in de Karmelkerk in Aalsmeer, waar Titus 

Brandsma een speciale band mee had. 

Menno, Guus, Marco en Bart 
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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 een eigen 

kinderwoorddienst en later in de viering zullen 

ook zij een mooi lied zingen! 

Op de fiets! 

Vanuit Uithoorn gaat een groep parochianen op de fiets naar Nes aan de 

Amstel. We verzamelen om 9.00 uur op het Potgieterplein en vertrekken 

uiterlijk om 9.15 uur naar de Sint-Urbanuskerk. Dan hoeven we niet te snel te 

fietsen en kunnen we even bijkomen voor de viering begint. 

Kortom, het wordt een heel bijzondere dag en we hopen natuurlijk dat jullie 

allemaal komen. 

 



Een bijzonder huwelijk! 

Ik ben in Italië geweest om bij een bijzonder huwelijk voor te gaan. Cesar en 

Sara hebben elkaar in California (VS) ontmoet. Sara komt uit Italië en heeft 

gestudeerd in Delft aan de TU, waar ik haar heb leren kennen. Daarna kreeg 

ze een baan op een van de belangrijkste universiteiten van Amerika, Berkeley 

in California. Cesar komt uit Ecuador (zuid Amerika). Zijn familie woont in New 

York. Toen hij 20 jaar oud was, ging hij in California wonen.  

Zo, op deze bijzondere levenswegen, heeft God hen bijeen gebracht. Zij 

wilden in Italië trouwen, waar Sara vandaan komt. Het was 41 graden! Nooit 

zoveel gezweet. Maar het was de moeite waard. Cesar en Sara waren God 

dankbaar dat hij hen voor elkaar had gemaakt. Lang leve het bruidspaar!  

Pastoor Marco Cavagnaro 

 

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.   

Op deze gezinsdagen wordt een aantal 

kinderen voorbereid op hun Eerste Heilige Communie en een aantal jongeren 

op het Vormsel. Daarnaast wordt hard gewerkt aan programma’s voor alle 

andere kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen. 

De gezinszondagen beginnen om 11.00 uur en zullen rond 14.15 uur worden 

afgerond. Reserveer de volgende zondagen alvast in je agenda:  

9 oktober, 30 oktober en 27 november 2022 

15 januari, 12 februari, 12 maart en 2 april 2023 

We hopen vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen. 

Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum 

 

Uithoorn – Aanmelden Eerste Heilige Communie 2023 

Het lijkt nog ver weg, maar binnenkort begint de voorbereiding voor het 

communieproject van 2023. Om te kunnen starten, willen wij weten wie de 

Eerste Heilige Communie zouden willen doen. Heeft u een kind in groep 4, 

dan kunt u haar of hem vanaf nu aanmelden via het secretariaat 

(secretariaat@emmaus-uithoorn.nl of 0297 561439). 

De kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om 

naar de informatiebijeenkomst te komen op zondag 18 

september nà de viering van 11.00 uur in de dagkapel in de 

kerk. Lukt dat niet dan kunt u voor meer informatie direct 

met mij contact opnemen (pmmvanrooden@hetnet.nl). 

Graag ontvangen wij alle aanmeldingen vóór half 

september! 

Namens pastoor Marco en kapelaan Darek, 

Elly van Rooden, catechiste 

mailto:secretariaat@emmaus-uithoorn.nl0
mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl


Uithoorn – Vormsel 

De tienertijd is de periode dat het kind langzamerhand 

overgaat naar een leven op eigen benen. De tiener zal steeds 

meer vragen stellen en dus ook over het geloof. In het 

verleden hebben de ouders ervoor gekozen hun kind te laten 

dopen en de Eerste Communie te laten doen. Bij de overgang naar de 

volwassenheid is het juist de Heilige Geest die met z’n kracht en gaven de 

tiener bijstaat in deze – niet altijd even eenvoudige – periode van het leven 

Samen bidden en vieren van de Eucharistie, 

gezellig samenkomen met de gemeenschap en 

kennis over het geloof zijn essentieel voor een 

levendig geloof. Dit geldt ons allemaal, maar zeker 

voor tieners. Daarom hebben we ervoor gekozen 

om komend seizoen de vormselvoorbereidingen 

tijdens een gezinszondag te laten plaatsvinden. Praktisch gezien zal dit 

inhouden dat we gezamenlijk met het gezin starten met een gezinsviering om 

11.00 uur, aansluitend zullen we kort met alle parochianen lunchen. Daarna is 

er een catechetisch moment voor zowel de vormeling als de ouders. We 

sluiten de dag rond 14.15 uur af. 

Met de vormelingen zullen we ingaan op de vragen wat of wie hun 

inspiratiebron is en hoe zij het geloof in God in hun eigen leven gestalte 

kunnen geven. Middels spel en creativiteit vertellen wij de jongeren over de 

bijbel, de volgelingen van Jezus, de Heilige Geest en de sacramenten. 

Binnenkort zullen de ouders van de kinderen van groep 8 een uitnodiging 

ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wil u graag dat uw kind 

meedoet aan de voorbereidingen, dan kunt u contact opnemen met mij 

(vormsel.amstel.westeinder@gmail.com). Ook voor meer informatie. 

Leonie van Ittersum 
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Uithoorn – Nieuwe stijl parochieteam Emmaüs 

Laten we onze Emmaüsparochie eens vergelijken 

met een schip. Onlangs is de bemanning van dit 

schip veranderd.  

Op een schip heb je mensen nodig voor het doen 

van onderhoud, het regelen van geld voor dit 

onderhoud, het organiseren van verzekeringen en 

energiecontracten… Bij de Emmaüsparochie zorgen enkele onmisbare 

bemanningsleden daarvoor. Dat zijn Henk, Bart, Anja, Rob, Siep en Bart. De 

kapitein is natuurlijk pastoor Marco! 

Maar er zijn nieuwe bemanningsleden bijgekomen: Bart, Henk, Angela en 

Marlies. Zij hebben net een andere taak aan boord. Zij letten tijdens het varen 

of iedereen wel aan boord is? Zijn er drenkelingen die we binnen moeten 

halen? Voelt iedereen zich welkom? Hoe is de sfeer aan boord? Kunnen we de 

kapitein helpen bij de koersbepaling? 

Met de hele bemanning en alle passagiers zorgen we ervoor dat het schip ook 

in de toekomst blijft varen! 

Marlies van der Lely 

 

 

Nes – Kinderclub start weer! 

Kinderclub is al enkele jaren een gezellige, 

gelovige en educatieve middag, bestemd 

voor alle kinderen van 4 tot en met 12 

jaar. Het maakt niet uit of uw kind 

gedoopt is of niet.  

Eens in de maand komen we samen om te plakken, te knippen en te zingen. 

We maken plezier, gecombineerd met verhalen uit de Bijbel. De kinderen 

mogen hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Maar ook ouders en 

grootouders zijn harte welkom om de kinderen te helpen met het knutselen.  



Het Kinderclub Team bestaat uit Angela, Cock, Marja, Judit en Elly. De 

Kinderclub is altijd op een donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. 

Kinderen die op basisschool ‘De Zwaluw’ zitten kunnen wij ophalen en om 

16.30 uur weer naar de BSO terugbrengen! Voor verdere informatie mag u mij 

bellen of mailen. 

Elly van Rooden (0252 517592 of pmmvanrooden@hetnet.nl)  

 

 

Schutse – Een nieuw schooljaar 

Hallo jongens en meisjes! 

We hopen dat jullie allemaal een fijne zomer hebben gehad en nu vol goede 

moed de eerste schoolweek erop hebben zitten. De Kindernevendienst is ook 

begonnen en zal elke tweede en vierde zondag van de maand gehouden 

worden. Jullie zijn van harte welkom! 

Op zondag 11 september is de Startzondag. In een feestelijke viering is voor 

de kinderen tot 15 jaar is Kindernevendienst en Jeugdkapel dus kom gezellig 

naar de kerk!  

Op zondag 25 september is na de kerkdienst een bijeenkomst voor ouders en 

verzorgers van kinderen tot 12 jaar om te praten over het geloof. Een mooie 

gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe dominee, Sibilla! 

Hartelijke groet namens de Kindernevendienst,  

Mieke van Amerom 
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