
Kind in de kerk voorjaar 2023 

 

Er staat weer van alles in de 
planning in en rond de kerk. Doe 
mee, we zien je graag komen! 
Sibilla en de Jeugdraad 
 
 
 
 
 
  

Kerk op Schoot 
Zondag 26 maart en 14 mei om 16:00! in De Schutse 
Een viering van een half uur met de allerjongsten, tot 
ongeveer 5 jaar. Kleine kinderen doen volop mee, 
een ouder broertje of zusje is ook welkom. Erna nog even spelen met 
limonade, koffie, thee en wat lekkers. De aanvangstijd is 16:00 
geworden (in de vorige nieuwsbrief stond een andere tijd).  
Dominee Sibilla doet Kerk op Schoot. 
 
Zondag 26 maart doen we Meisje, sta op!  
Het dochtertje van Jaïrus is heel erg ziek. Daarom 
vraagt Jaïrus of Jezus komt helpen. Zal Jezus dat doen 
denk je?  
 
Zondag 14 mei is het verhaal van de Schepping.  
Ken jij de maan? En de zon? En zie je de blauwe lucht en de witte 
wolken? Word jij ook blij van een konijntje, een poes of van mooie 

bloemen? God ook! Hij maakte 
het allemaal en zag dat alles heel 
goed was 

 
  



Verander je mee? 
Van 26 februari tot en met Pasen 
Op zondag 26 februari begint de 
40dagen-tijd, dat is de voorbereiding 
naar het Paasfeest. Het thema van de 
kindernevendienst is: Verander je mee? 
Op weg naar Pasen vieren we dat 
dingen kunnen veranderen: in je eigen 
leven, voor de mensen om je heen, in 
de wereld. Als er verdrietige of nare 
dingen gebeuren, mogen we geloven 
dat God een nieuw begin maakt. En dat 
wij mogen meedoen met dat nieuwe 
begin. We lezen deze weken bijzondere 
verhalen waarin de wereld verandert. 
Doe ook thuis mee met het werkboekje! 
 

 
 

Palmpasenstokken en Palmpasenoptocht 
Op 1 en 2 april  
Op 2 april is het feest: Palmpasen! We gaan op zaterdag 
1 april weer Palmpasenstokken maken in de Burght 
tussen 10:00-12:00 in het Trefcentrum en de hal van de 
kerk. 
Op zondag Palmpasen gaan vanuit de Schutse, de viering begin waarschijnlijk 
al om 9:30 met onze versierde Palmpasenstok achter de muziek aan naar het 
Karel van Manderhof, waar de mensen op ons wachten en waar we iets 
lekkers krijgen. We hopen dat er heel veel kinderen mee gaan lopen in de 
feestelijke optocht! Van harte welkom, en neem gerust je vriend of vriendin 
mee!  

 
 

  



 

Kindernevendienst en Godly Play 

Elke week op zondag 10:00 in 
De Schutse 
Voor kinderen van de 
basisschool is er elke week 
kindernevendienst, tot aan de 
zomer. De kinderen volgen de 
verhalen van Kind op Zondag. 
Behalve (bijna) één keer in de 

maand... 
Dan zien, 
horen en 
doen ze 
Godly Play 
met 
dominee 

Sibilla. Dat is op:  
19 maart, 7 mei en 4 juni.  
Een vriend of vriendin is ook 
altijd van harte welkom bij de kindernevendienst! 

 
 

Voor elke leeftijd is er meer: www.pkn-uithoorn.nl 

ELKE ZONDAG 10.00 uur Viering in De Schutse met kindernevendienst 
Elke tweede zondag van de maand Jong&ouddienst 
16 maart Kerk op Schoot aanvang 16.00 
1 april Palmpasenstokken maken 
2 april Palmpasenoptocht, viering waarschijnlijk om 9.30(!) 
14 mei Kerk op Schoot aanvang 16.00 
 
En verder: 
16 en 30 maart Bezinning& Verdieping: Over Jezus, door Joep en Sibilla 
21 maart of 28 maart Voorjaarsbijeenkomst Geloof erin! 
21 april Bijenkasten in het Libellebos bij Kerkcafé  

  

http://www.pkn-uithoorn.nl/


 

 
 
 

 
DOWNLOAD De Schutse App  
daar vind je elkaar!  
 

Meedoen of meer weten?  
Of meehelpen, dat zou fijn zijn! 

 
Kindernevendienst   
Mieke van Amerom 06 41343862 
m.vanamerom@pkn-uithoorn.nl 
 
Kerk op Schoot  
Alie Veldman 06 38965821 
a.veldman@pkn-uithoorn.nl 
 
Predikanten  
ds. Sibilla Verhagen 06 24657848 
s.verhagen@pkn-uithoorn.nl 
ds. Joep Dubbink 06-17373838 
j.dubbink@pkn-uithoorn.nl 
 
 
 
 

DOWNLOAD De Schutse App  
daar vind je elkaar!  
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