Werkgroep Eerste Heilige Communie
Aan de ouders/verzorgers van groep 4
Beste ouders en verzorgers,
In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2018 feestelijke Eucharistievieringen.
Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen.
Het eerste sacrament in onze katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie
(het ontvangen van de H. Communie). Aan u als ouders / verzorgers de keuze of u uw kind na het
H. Doopsel ook wilt begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie.
De parochie biedt daarbij graag ondersteuning.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:
Maandag 25 sept. 20.00 u
Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit:
Kaatsheuvel en Sprang Capelle

Dinsdag 26 sept 20.00 u
Pastorie te Loon op Zand
voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Er zal een korte uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie. Verder zullen we u meer
vertellen over de voorbereiding. U kunt op de informatieve ouderavond het project inzien en er
vragen over stellen. Hierbij voegen wij het aanmeldingsformulier zodat u dit tevoren al thuis kunt
invullen en de doopgegevens van uw kind kunt opzoeken. Indien u vragen heeft, bel ons gerust.
Wilt u deze avond uw aanmeldingsformulier inleveren.
De bijdrage voor het Eerste H. Communietraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór
2 oktober op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de
communicant. (deze kosten omvatten de map met project, herinnering, kinderbijbel en overige
kosten).
Graag doen we een beroep op de ouders/ verzorgers om mee te helpen tijdens de
voorbereidingslessen.
Wij hopen velen van u op één van deze informatieve ouderavonden te ontmoeten, ook als u nog niet
zeker weet of u uw kind wil laten meedoen.
De eerste kennismakingsbijeenkomst en les, met broodmaaltijd, voor uw kind is op:
Maandag 2 okt. Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle in:
het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
Dinsdag 3 okt.

Voor de kinderen uit Loon op Zand en De Moer in:
de parochiezaal bij de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Ingang: rechterkant van de pastorie .

Deze eerste bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 19.45 uur.
Met vriendelijke groet, Communiewerkgroep
Pastoor Luijckx tel. 361215
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl
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