Nieuwsbrief 3 – Woensdag 2 november 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 december) kan gestuurd worden naar
emmaenus@hotmail.com.

Agenda – November
Tijdstip
11.00 – 12.00
19.30 – 20.00
11.00 – 12.00
15.30 – 16.30
19.00 – 20.30

Activiteit
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Kudelstaart – Sint Maarten met lampionoptocht en toneelspel
Uithoorn – Viering met Debuut
Nes – Kinderclub – Verhaal over Jona
Schutse (PKN) – Godly Play
Schutse (PKN) – Start Adventsproject – Levenslicht
11.00 – 12.00 Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat
12.45 – 14.15 Uithoorn – Gezinszondag

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).
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Datum
Zondag 6-11
Vrijdag 11-11
Zondag 13-11
Donderdag 17-11
Donderdag 17-11
Zondag 27-11
Zondag 27-11
Zondag 27-11

Agenda – December
Datum
Zondag 4-12
Donderdag 15-12
Zaterdag 24-12
Zaterdag 24-12
Zaterdag 24-12
Zaterdag 24-12
Zaterdag 24-12

Tijdstip
11.00 – 12.00
15.30 – 16.30
17.00
19.00 – 20.00
19.00
19.00 – 20.00
23.00

Activiteit
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters
Nes – Kinderclub – Verhaal over Kerstmis met knutselen
Kudelstaart – Kindjewiegen voor de kleinsten
Kudelstaart – Gezinsviering met de Kudelkwetters - Kerst
Schutse (PKN) – Theatervoorstelling – Kerst
Uithoorn – Gezinsviering met OpMaat – Kerst
Uithoorn – Nachtmis met Debuut

Hoge energierekeningen
Heeft u problemen met een heel hoge energierekeningen dan kunt u contact
opnemen met Participe/Uithoorn voor Elkaar. De P.C.I. van onze kerk werkt
nauw samen met deze instantie.
Participe/Uithoorn voor elkaar
Kuyperlaan 50, 1421 VS Uithoorn
Telefoon: 0297 303044
Email: info@uithoornvoorelkaar.nu
Zij weten precies welke mogelijkheden er zijn en kennen alle financiële
regelingen voor noodgevallen.
P.C.I. Uithoorn.

Uithoorn – Nieuwe dirigent voor OpMaat
De afgelopen maanden zijn Opmaat en Debuut samen druk op zoek geweest
naar een nieuwe dirigent. Gelukkig hebben we iemand gevonden!
Opmaat heeft nu twee repetities met Elmar geoefend en Debuut drie.
Afgelopen zondag is de eerste gezinsviering geweest met Elmar voor het koor
en Guus achter de piano. Op zondag 13 november zal Elmar de eerste viering
bij Debuut dirigeren.
De eerste kennismaking met Elmar is fijn verlopen. Hopelijk leidt dit tot een
mooie samenwerking.
Ingeborg en Ayesha

Uithoorn – Gezinsdagen in de Emmaüsparochie
Op 9 en 30 oktober hebben we samen de eerste twee gezinszondagen met
elkaar beleefd. De opkomst was overweldigend en de reacties heel positief. In
dit bericht kun je lezen wat we allemaal gedaan hebben.
De volgende gezinsdag is op zondag 27 november.
We beginnen de dag om 11.00 uur met een
gezinsviering. Vervolgens lunchen we met elkaar
in het Trefcentrum. Iedereen neemt zijn eigen
lunch mee, voor koffie en thee zorgen wij.
Na de lunch is er catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het
kerkgebouw. We sluiten de dag af om 14.00 uur.
We hopen dat vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.
Maar andere parochianen zijn ook van harte welkom.
Pastoor Marco, Elly van Rooden en Leonie van Ittersum

Crèche – De jongsten van onze parochie gaan het komende jaar met Mozes
op pad. De eerste keer ging het over Mozes die door de dochter van de Farao
werd gevonden in een mandje in de Nijl. De tweede keer ging het over hoe de
Israëlieten als slaven moesten werken voor de Farao. Ze werden door de
Egyptische opzichters slecht behandeld. Als Mozes dit ziet, komt hij op voor
zijn volk. Maar dat loopt niet goed af en hij moet vluchten naar de woestijn.
Het verhaal wordt eenvoudig verteld met hulp van poppen. De jonge kinderen
spelen het verhaal zelf na om het te verwerken.
Anja en Annelies

Communie – Bij de tweede gezinsdag mochten we weer drie nieuwe
communicantjes begroeten en de volgende keer sluit nog een jongen zich aan.
We zijn blij om u te kunnen melden dat we een mooie groep hebben van 17
communicantjes. Tijdens de bijeenkomsten zijn zij zeer betrokken en geven
met veel enthousiasme antwoorden op de gestelde vragen!
Aan de kinderen hebben we het Bijbelverhaal verteld waarin Jezus zegt: “Laat
de kinderen tot Mij komen”. Wij hoorden dat Jezus het fijn vindt om de
kinderen te ontmoeten. Hij weet dat zij speciale geschenken zijn van God.
We hebben gesproken over welke talenten de kinderen bezitten en dat wij
God daarvoor mogen bedanken. Natuurlijk mocht een mooi lied niet
ontbreken: Jij bent een parel in Gods hand. Tenslotte hebben ze een knutsel
gemaakt van een handje met een parel erin.
Paul en Elly

Kinderen – Voor de kinderen staan de gezinsdagen in het teken van het leven
van Mozes. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gewerkt met het
verhaal van Mozes in zijn mandje. Zo bleef hij als joods jongetje in leven en
groeide op bij de Farao. De tweede bijeenkomst ging over de slavernij en hoe
Mozes ontdekte wie hij werkelijk was. We lezen het verhaal uit de Bijbel, we
luisteren naar muziek in het thema en we praten over wat het verhaal
betekent: zowel voor Mozes, maar ook voor onszelf vandaag. Daarna gaan we

knutselen. De kinderen raken al knutselend met elkaar in gesprek. Het verhaal
verbindt en dat is prachtig om mee te maken.

Als je samen op reis bent dan maak je foto’s. In de tijd van Mozes bestond er
geen camera. We hebben daarom een groot wandkleed gemaakt van de reis
van Mozes. Elke keer als we een stukje verder lopen, komt er een stukje
verhaal en een afbeelding bij. Het doek krijgt elke gezinsdag een speciale plek
in de kerk!
Ingeborg

Vormsel – Bij de gezinszondagen is er een groep van 21 tieners die worden
voorbereid op het vormsel dat op zaterdag 10 juni zal plaatsvinden. Tieners
uit alle kerken van Amstel-Westeinder komen dan bijeen.
De eerste keer hebben we het gehad over wat de Bijbel is en hoe deze is
opgebouwd. In de Bijbel staan veel teksten die te maken hebben met de
Heilige Geest. Maar waar kun je die vinden?
De tweede bijeenkomst op 30 oktober hebben we gesproken over wat water,
wind, vuur, olie, handen, ademen en de duif met de Heilige Geest te maken
hebben.
Joost en Leonie

Jongeren en volwassenen – In een wereld die steeds competitiever en
stressvoller wordt, lopen we het risico onszelf te verliezen. Wij hebben iets
nodig dat ons weer toegang tot God kan bieden. Zoiets bestaat al eeuwen
lang: het zijn de Tien Geboden uit de Bijbel!
Tijdens de gezinsdagen gaan de bijeenkomsten met de jongeren en
volwassenen over de Tien Geboden. Kunnen we de betekenis van deze
geboden echt begrijpen? Zijn de geboden een verplichting naar God of bieden
ze een persoonlijke, oprechte en intense relatie met God?
Met behulp van vragen gaan we in gesprek met elkaar over belangrijke
thema’s zoals de relatie met onze ouders, de invloed van geld op de keuzes
die we maken, de zorg voor onze maatschappij en wereld. Nadenken over de
Tien Geboden is een uitnodiging om terug te keren naar wat echt belangrijk is,
om het leven en zijn uitdagingen serieus te nemen, om jezelf te meten met de
schoonheid en waarheid van de joods-christelijke traditie.

We nodigen alle parochianen uit voor deze bijeenkomsten. Hoewel de eerste
keren gemiddeld 40 mensen meededen aan de gesprekken, kun je op de foto
hierboven zien dat er nog voldoende ruimte over is in de kerk.
Pastoor Marco en Bart

Nes – Kinderclub en de ark van Noach

Donderdagmiddag 13 oktober kwam de Kinderclub weer bijeen. Eerst werd
met het verteltheatertje het mooie en spannende verhaal over ‘De ark van
Noach’ verteld:
Toen sloot God de deur – het was tijd voor de reis
De strakblauwe lucht kleurde langzaamaan grijs.
En de donkere wolken die bleven maar komen,
De regen viel neer en bleef stromen en stromen.
Een stroom werd een slootje, een sloot werd een beek,
Overal water – waar je maar keek
Een plas werd een meertje, een meertje een zee
En toen nam het water de ark met zich mee…
Het mooie lied ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’ mocht op deze
middag niet ontbreken. Tot slot mochten de kinderen met veel knip- en
plakwerk een mooie ark van Noach maken. Op de foto’s is te zien dat zij heel
trots op hun zelf gemaakte knutsels zijn!

De Kinderclub is voor alle kinderen van de Nes, uiteraard mag je vriendjes en
of vriendinnetjes meenemen. Ook zij zijn van harte welkom!
Groetjes, het Kinderclub team.

Regio – Laudato Si
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Op maandag 24 oktober hebben we in de St. Jans
Geboortekerk van de Kwakel gekeken naar de film
“De brief van de Paus”. In deze film krijgen
verschillende mensen een uitnodiging om met
elkaar en met de paus in gesprek te gaan over
klimaatcrisis. Hoe kunnen we samenwerken om het uitbuiten van de aarde te
stoppen? Kunnen we overgaan tot een beter beheer van onze planeet? We
zagen een leider uit het Amazonegebied, een student uit Senegal, een jonge
Indiase activiste en een echtpaar uit Amerika. Raniero Cantalamessa, de
huispredikant van de paus, vertelt hoe alles in het licht van Laudato Si gezien
kan worden.
De film kan ook thuis bekeken worden via Youtube.
Echt een aanrader!
Angela Soppe

Bisdom – De Wereldjongerendagen komen eraan!

Wanneer tref je zoveel enthousiaste jongeren die met hun geloof bezig zijn?
Op de WJD! Een plek waar je over je geloof mag nadenken en praten. Maar
nog veel meer het geloof kunt beleven. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en ben
je geïnteresseerd? Kom dan naar de eerste kennismaking en informatiedag
van ons bisdom op zondag 20 november! Aanmelden kan via
de site van Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam. Stuur je ook
een mailtje naar emmaus.gezinsdagen@gmail.com? Dan
kunnen we vanuit onze kerk samen de reis ondernemen!
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Van 1 tot en met 6 augustus 2023 vinden de
Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal. De
WJD is het grootste jongeren-event ter wereld.
Honderdduizenden, soms wel miljoenen, jongeren van
over de hele wereld komen samen om het Katholieke
geloof te vieren. Vanuit Nederland zijn verschillende
initiatieven om af te reizen naar de WJD in Lissabon.
Alle bisdommen en verschillende groepen organiseren een reis Lissabon en
houden een eigen voorprogramma.

Schutse (PKN) – Adventstijd Kindernevendienst
Het duurt niet zo heel lang meer: op zondag 27 november
begint de Advent. We gaan op weg naar Kerst!
In de Schutse gaat gedurende de Adventsperiode de
Kindernevendienst het project LEVENSLICHT van Kind op
Zondag gebruiken. We gaan luisteren naar mooie verhalen
over de “voormoeders” van Jezus. Tussen al de mannen
waar Jezus van afstamt, kom je ook vier vrouwen tegen:
Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Aan het eind gaat het natuurlijk over Maria,
de vrouw van Jozef en de moeder van Jezus. Al deze vrouwen hebben een
belangrijke rol gespeeld voor Jezus. Ze verdienen allemaal een standbeeld!
Jullie krijgen op de eerste Adventszondag een speciaal gezinsboekje mee naar
huis waar heel veel mooie verhalen in staan en leuke opdrachtjes. Tijdens
deze Adventsperiode zal er elke zondag Kindernevendienst zijn. We hopen dat
jullie elke week komen! Van harte welkom allemaal!
Mieke van Amerom
P.S. Op Kerstavond gaat er ook iets leuks gebeuren: er komt een
theatervoorstelling in de kerk! Volgende keer hier meer info over.

Schutse (PKN) – Godly Play voor tieners
Op donderdag 17 november is er Godly Play voor tieners (tot en met 16 jaar).
Het is in de jeugdruimte van de Schutse, van 19.00 tot 20.30 uur.
Godly Play doe je met elkaar. Het is geen les. Je hoeft niets te lezen. Het
maakt niet uit of je veel of weinig van geloven weet. Je bent er gewoon met je
zelf. Je hoort en ziet een Bijbelverhaal gebeuren terwijl je op de grond zit. Je
praat er over met elkaar en je gaat vervolgens zelf op jouw manier verder
waarbij alles mag als je een ander maar niet stoort. Godly Play sluiten we af
met een rondje feest (iets lekkers te eten en te drinken). Nieuwsgierig? Raar?
Anders?! Kom het gewoon proberen en neem gerust een vriend of vriendin
mee. Ik vind het prettig als je even laten weten als je komt.
Dominee Sibilla Verhagen
Mobiel: 06 24657848
Email: s.verhagen@pkn-uithoorn.nl

