
Er is meer 
in De Schutse

In onze kerk is altijd wat te doen! Vind persoonlijke aandacht, 

inspiratie, rust, troost in een viering, ontmoeting bij de koffie,  

inzicht door een cursus, een lezing over maatschappij,  

geloof en Bijbel, of Preek van de Leek, KerkCafé, kringen ...  

Er is zelfs zaalverhuur voor uw eigen evenement of bijeenkomst.



Er is meer in De Schutse
Ken je De Schutse? Zo heet die puntkerk bij winkelcentrum Zijdelwaard 

in Uithoorn. Een plek om God te ervaren, een veilige plek voor … 

· goede gesprekken · samen koffie drinken · momenten van rust  
· inzicht en inspiratie · vrolijkheid en troost · zijn zoals je bent 

· overdenking, lofzang en muziek in een kerkdienst 
· een kaars aansteken op zondagochtend · denken en praten over  

God en geloof · je geloof ontwikkelen op je eigen manier



Altijd welkom in De Schutse
Hier vindt niemand het vreemd als je over geloof praat. Of als je op 
zoek bent naar God of naar de zin van het leven. Dat zijn we hier wel 
gewend. Want De Schutse is een kerk. In dit gebouw vind je allerlei 
activiteiten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn. 

In De Schutse hebben we aandacht voor elkaar. Wij zeggen niet hoe 
het allemaal hoort of moet. Hier vind je een plek waar je je geloof 
op je eigen manier kunt ontwikkelen. Waar je dankbaar kan zijn voor 
wat we ontvangen en waar je dat met anderen deelt.

Zondag 
· Om 10.00 uur viering met teksten, liederen, gebeden, stilte ... met 

kinderopvang en een speciaal gedeelte voor kinderen en jongeren. 
· Om 11.00 uur koffie drinken of een kaars aansteken in de kerkzaal. 

Ook als je niet naar de viering bent geweest!

Door de week
Bijvoorbeeld · Donderdags om 10.00 uur koffie drinken 
Maar ook Bezinning en verdieping met · cursussen, lezingen, 
bijeenkomsten over maat schappij, geloof en Bijbel  
· Preek van de Leek · KerkCafé · huiskringen · seniorenmiddag ...

Voor kinderen en jongeren
· Basiscursus voor kinderen van 9-12 jaar
· Culturele en creatieve activiteiten voor  

jongeren van 12-17 en van 17+ ...

Steun
Wil je een keer met iemand praten? Of heb je financiële of andere 
praktische hulp nodig? Neem contact op en we kijken samen wat we 
kunnen doen. 



Nieuwsgierig? 
Kom gerust langs op 
zondagochtend, kijk op 
www.pkn-uithoorn.nl  
of mail of bel meteen!

Website
www.pkn-uithoorn.nl

E-mail
info@pkn-uithoorn.nl


