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Geel locatie Loon op Zand. Blauw locatie Kaatsheuvel. 

Groen voor alle communicanten loon op Zand en Kaatsheuvel  
De lessen worden gegeven: 

In de parochiezaal bij de kerk St. Jans Onthoofding te                 

Loon op Zand. Ingang: rechterkant van de pastorie.  
 

In het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel 
 

Mocht je een keer niet naar de les kunnen komen dan kun je 

aansluiten bij de andere lesavond. Zie kalender.  

Graag tijdig doorgeven telefoonnummers en e-mailadressen 

staan achterin dit boekje. De werkgroep zorgt dat ze jouw 

spulletjes bij zich hebben. 

Tijdens de lessen hoef je geen  kinderbijbel mee te brengen. 
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Beste kinderen, 

 

Wat fijn dat jullie je gaan voorbereiden op het  

ontvangen van de Eerste H. Communie. 

Dat wordt een groot feest waarbij Jezus jullie 

een heel bijzonder geschenk geeft. 

In het H. Brood, de Hostie ontvang je Jezus in je hart. 

Heel dichtbij dus, dat is geweldig goed nieuws. 

 

Bij dat feest zijn natuurlijk je ouders, verzorgers, familie, vriendjes en 

vriendinnetjes aanwezig in de kerk, want daar gaan wij dit vieren.  

 

Met elkaar gaan wij ons goed op dat Feest voorbereiden, zodat jullie 

weten waarom Jezus met zijn vrienden rond de Tafel zat en hen 

vertelde: “Dit moeten jullie blijven doen, want Ik ben zo altijd bij jullie”  

Dat is de Eucharistie of de Mis. 

Dank U wel Jezus dat wij dat mogen weten. 

 

Wij hebben voor jullie een kleurige map waarin het  

Eerste Communiewerkboek zit. Vol met mooie en bijzondere verhalen 

over Jezus en hartstikke leuke opdrachten.  

Natuurlijk gaan we kleuren, knippen en plakken,  

want het moet iets moois worden. 

 

Er is een communiewerkgroep met mensen  

die jullie gaan helpen, ook de pastoor doet mee. 

Hebben jullie ook al zo’n zin om te beginnen?   

 

 

Pastoor Luijckx 
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Beste kinderen, 

 

Op 30 september en 1oktober,  

komen alle kinderen die hun  

Eerste Heilige Communie  

gaan doen bijeen. 

We weten nog niet wie jullie zijn.  

Graag willen wij deze avond jullie ontmoeten. 

Zo leer je ons ook een beetje beter kennen. 

Wij gaan jullie veel leren over Jezus en de  

Heilige Eu-cha-ris-tie (de Heilige Communie). 

 

Vandaag gaan we eerst gezellig met elkaar eten.  

We leren bidden en beginnen met ons eerste werkje  

in de nieuwe communiemap. 

Daarna maken we een presentatiewerkje dat we in februari, 

tijdens de presentatieviering, aan alle mensen in de kerk laten 

zien.  

 

Jullie krijgen je communiemap mee naar huis.  

Je mag thuis samen met je ouders, broer en /of zus erin werken. 

Wat je allemaal mag doen staat op de nieuwsbrief. 

Na iedere bijeenkomst kun je de les hiermee thuis afwerken. 

Samen mag je kleuren, plakken, schrijven en lezen in jouw eigen 

communie map.   

Voor in je communie map zit een postmap. Mochten er brieven of 

mededelingen zijn dan zullen we deze hierin doen.  

Jullie hebben allemaal een kinderbijbel gekregen. 

Deze kinderbijbel heb je thuis nodig wanneer je in de map gaat 

werken. De kinderbijbel hoef je niet mee naar de communie les te 

nemen. 

 

Wij hebben al veel zin in de communievoorbereiding.  

Jullie ook? 
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OKTOBER 
 

Communieles kennismaking communicanten  
 

Maandag 30 september  17.30 uur tot 19.45 uur Loon op 

Zand 
 

Dinsdag 1 oktober 17.30 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel  
 

Kinderen eten gezamenlijk een broodmaaltijd. Mocht uw kind een 

allergie hebben graag zelf een broodmaaltijd meegeven. 
 

Les 1 Het geschenk van de Schepping.  

Kinderen mogen presentatiewerkje thuis afmaken en inleveren op 

4/5 nov. Les 1 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 1) 
 

Gezinsviering (toelichting blz. 11) 
 

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 13 oktober 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 
 

Wil jij, je broer(tje) en /of zus(je) meehelpen tijdens de 

gezinsviering. Dat kan!! Stuur een mailtje met de naam, leeftijd, 

taakje en kerk locatie naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

 

NOVEMBER 
 

Communieles Een héél speciaal geschenk van God 
 

Maandag 4 november 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 5 november 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel  
 

Map meebrengen en presentatie werkje inleveren.  

Les 2 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 2)  

Opgave kerstviering voor 17 november (toelichting zie blz. 13) 

 

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord (toelichting blz.13) 
 

Zondag 10 november 10.00 uur kerk St. Jan Ont. Loon op Zand 

m.m.v. 3 gilden en kinderkerk. Er is één viering in de parochie.  

 

mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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Ouders contact avond 
 

Woensdag 13 november 20.00 uur tot 21.30 uur parochieel 

centrum te Kaatsheuvel 
 

Voor alle ouders communicanten uit de Parochie H. Willibrord: 

Loon op Zand, Sprang Capelle, Kaatsheuvel en De Moer 
 

Oefenen Kerstviering (toelichting blz.12) 
 

Maandag 25 november 18.15 uur tot 19.15 uur Loon op Zand 
 

Woensdag 27 november 14.30 uur tot 15.30 uur Kaatsheuvel  
 

DECEMBER 
 

Communieles  Het geschenk van de Bijbel (toelichting blz. 13) 
 

Maandag 9 december 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 10 december 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel  
 

Geen map nodig. Uitleg over de bijbel en kerststukjes maken.  

Les 4 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 4)  
 

Oefenen Kerstviering (toelichting blz.12) 
 

Maandag 16 december 18.15 uur tot 19.15 uur Loon op Zand 
 

Woensdag 18 december 14.30 uur tot 15.30 uur Kaatsheuvel  
 

Kerstgezinsvieringen  
 

Dinsdag 24 december 16.30 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 

 

Dinsdag 24 december 18.30 uur St. Jan Kaatsheuvel 

Overige informatie volgt.  
 

JANUARI 
 

Gezinsviering presentatieviering (toelichting blz. 14) 
 

Zaterdag 11 januari 19.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 12 januari 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 
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Alle communicanten en vormelingen krijgen een taakje tijdens 

deze viering.  

 

Communieles Het geschenk van het doopsel. 
 

Maandag 13 januari 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 14 januari 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel 
 

Map meebrengen. Les 4 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 4)  

Kinderen krijgen een kleurplaat, voor de kerkversiering, mee naar 

huis. Deze kleurplaatkomt tijdens de communie viering in de kerk 

te hangen. Maak er maar een kleurrijke versiering van. Let wel op  

dat je er geen glittertjes erop plakt. Deze glittertjes vallen er 

makkelijk af. Ze komen in de kerk te liggen en dat is niet zo fijn 

als er andere vieringen zijn. Overal blijven deze glittertjes aan de 

kleren plakken. Breng je gekleurde en versierde kleurplaat mee 

terug met de communie les op: 3, 4 februari.  

 

Ouderavond  
 

Maandag 20 januari 20.00 uur parochieel centrum te 

Kaatsheuvel. Voor alle ouders communicanten uit de Parochie H. 

Willibrord: Loon op Zand, Sprang Capelle, Kaatsheuvel en 

De Moer Thema: Amazing Gift  

 

FEBRUARI 
 

Communieles Het geschenk van vriendschap en vergeving 
 

Maandag 3 februari 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 4 februari 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel 
 

Map en kleurplaat kerkversiering meebrengen.  

Les 5 en 6 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 5 en 6) 

Kinderen krijgen werkblad een zoen van God mee naar huis.   
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Gezinsviering  
 

Zaterdag 8  februari 19.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 9 februari 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 
 

Wil jij, je broer(tje) en /of zus(je) meehelpen tijdens de 

gezinsviering. Dat kan!! Stuur een mailtje met de naam, leeftijd, 

taakje en kerk locatie naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

 

MAART 
 

Communieles kerkbezichtigen (toelichting blz. 15) 
 

Maandag 2 maart 15.45 uur 17.45 uur  Loon op Zand 
 

Dinsdag 3 maart 15.45 uur 17.45 uur Kaatsheuvel 
 

Hoofdingang kerk Geen map nodig. Vergeet niet om het werkblad 

Een Zoen van God mee te brengen. Start spaaractie Villa Pardoes. 

 

Communieles Het geschenk van vrede en vreugde  

Palmpasenstokken maken (toelichting blz. 15) 
 

Maandag 30 maart 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 31 maart 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel 
 

Geen map nodig.  

Les 7 en 8 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 7 en 8) 
 

Om de Palmpasenstokken te versieren is het fijn als u uw kind 

hiervoor wat versiering meegeeft, b.v. linten, chocolade eitjes, 

stickers met paasmotieven, ect. A.U.B. geen glitter.  

Voor een broodhaantje, kruisje en palmtakjes wordt gezorgd. 
 

Komend weekend zijn er gezinsvieringen in de kerk.  

Tijdens deze gezinsviering worden alle Palmpasenstokken  

gezegend. Na de mis gaan we, als dat mogelijk is, gezamenlijk 

naar het Woon- en zorgcentrum in de buurt. Daar mogen de 

kinderen hun Palmpasenstok afgeven aan een zieke of bejaarde. 

 

mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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APRIL 
 

Gezinsviering (toelichting blz. 15 )  
 

Zaterdag 4 april 19.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 5 april 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 
 

Wil jij, je broer(tje) en /of zus(je) meehelpen tijdens de 

gezinsviering. Dat kan!! Stuur een mailtje met de naam, leeftijd, 

taakje en kerk locatie naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

 

Goede Vrijdag kruisje maken en kruisweg bidden 
 

Vrijdag 10 april 14.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Vrijdag 10 april 14.00 St. Jan Kaatsheuvel 
 

Geen map nodig. De kinderen worden om 14.00 uur verwacht in 

de parochiezaal. Samen gaan we een kruisje knutselen en daarna 

de kruisweg bidden in de kerk. Ouders, broertjes en zusjes zijn 

om 15.00 uur ook uitgenodigd in de kerk. De kinderen kunnen om 

15.45 uur bij de parochiezaal worden opgehaald.  

 

Paaseieren zoeken (toelichting blz. 16) 
 

Maandag 13 april 9.30 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 

Voor alle kinderen uit de parochie H. Willibrord. 

Kinderen hebben een eigen kinderviering,  

Aansluitend paaseieren zoeken in de pastorietuin. 

 

MEI 
 

Communieles Een blijvend geschenk (toelichting blz. 17)  
 

Maandag 11 mei 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 12 mei 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel 
 

Map en spaardoosje meebrengen. 

Les 9 en 10 thuis verder afmaken. (zie ouderbrief 9 en 10) 

 

mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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Ouderavond  
 

Maandag 18 mei 20.00 uur parochieel centrum te 

Kaatsheuvel. Voor alle ouders communicanten uit  

de Parochie Heilige Willibrord: Loon op Zand, De Moer, 

Kaatsheuvel en Sprang Capelle. 

 
JUNI 
 

Oefenen in de kerk voor de eerste heilige communie 
 

Woensdag 3 juni 13.30 – 15.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand  
 

Woensdag 10 juni 13.30 – 15.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 
 

Kinderen worden bij de hoofdingang verwacht. Oefenen zonder 

ouders! Hebben de kinderen alles ingeleverd?  

 

Eerste Heilige communie 
 

Zondag 7 juni 10.00 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 14 juni 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel 

 

Communieles  Het geschenk aan God 
 

Maandag 29 juni 18.15 uur tot 19.45 uur Loon op Zand 
 

Dinsdag 30 juni 18.15 uur tot 19.45 uur Kaatsheuvel 
 

Een geschenk aan God wat is jouw antwoord? 

De kinderen krijgen communie boekje, kerkversiering enz. mee 

naar huis. 
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4. Gezinsvieringen 
 

Een gezinsviering is een viering  

speciaal voor kinderen.  

De teksten zijn op kindniveau en we  

zingen mooie liedjes. Tijdens de  

gezinsviering mogen de kinderen  

meehelpen met de pastoor.  

Zonder al deze kinderen zou het geen echte kinderviering zijn. 

We hebben jullie daarom hard nodig. Iedereen heeft zijn eigen 

talenten. Weet je wat een talent is?  

Dit is iets van jou waar je goed in bent. God heeft ons allemaal 

verschillende talenten gegeven. Het ene kind kan goed zingen, de 

ander goed lezen. Het kan ook zijn, dat je liever een kaarsje 

vasthoudt of de misdienaar helpt.  

Als je in de viering meehelpt voel je Jezus nog dichter bij je. Het 

geeft veel vreugde in jouw hart. Wij hopen dat ook jullie broertjes 

en zusjes met jullie meekomen naar de gezinsvieringen. 

Natuurlijk mogen zij ook meehelpen!! Door samen de Eu-cha-ris-

tie te vieren blijven we een levende parochie! 
 

5. Misdienaar 
 

Ieder kind dat zijn of haar Communie gaat doen,  

is een keer misdienaar bij een weekendviering.  

Misdienen geeft kinderen de gelegenheid  

van heel dichtbij mee te maken wat er gebeurt  

bij het altaar.  
 

Wat doet een misdienaar? 

Een misdienaar helpt de pastoor bij een viering in de kerk.  

Je trekt daarvoor speciale kleding aan, net als de acoliet.  

Voor de misdienaar heet dat een ‘toog’.  
 

Tijdens de viering word je begeleid met:    

• Kaarsen dragen bij het evangelieboek. 

• Het klaarmaken van het altaar. 

• Kaarsen dragen bij het uitreiken van de communie 
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 6. Kerstgezinsviering 
   

Beste kinderen en ouders/ verzorgers,  
 

December staat weer voor de deur,  

een maand van feest en gezelligheid.  

Eind van deze maand vieren we Kerstmis, 

de geboorte van Kindje Jezus.  

Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd,  

met name in gezinnen, school en in de Kerk. 
 

Juist voor de kinderen zijn er in de parochie twee 

kerstgezinsvieringen nl.: 
 

Dinsdag 24 december 16.30 uur St. Jan Ont. Loon op Zand 

 

Dinsdag 24 december 18.30 uur St. Jan Kaatsheuvel 
 

Een viering waarin er bijzonder aandacht voor de kinderen is en 

waarbij ze actief meedoen.  
 

Het helpen tijdens deze viering bestaat uit: Voorlezen en een 

doe taak o.a. zingen, uitbeelden kerstspel, kaarsjes vasthouden,  

of het aandragen van de offergaven.  
 

Alle communicanten krijgen een taak tijdens deze vieringen.  

Het is belangrijk dat je aangeeft of je een doe taak of leestaak wilt   
 

Geef je naam, leeftijd, telefoonnummer en je taak voor 17 

november op via: E-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering 

beginnen. 
 

Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden 

nog oefenen op:  
 

Maandag 25 nov. en 16 dec. 18.15 uur tot 19.15 uur  

In de kerk te Loon op Zand 
 

Woensdag 27 nov. en 18 dec 14.30 uur tot 15.30 uur  

In de kerk te Kaatsheuvel 
 

mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel zijn 

in de kerk aanwezig.  

De lezers krijgen de tijdig teksten aangeleverd. 
 

Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een 

prachtige Kerstgezinsviering  

Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid 

van alle mensen. 
 

7. Patroonsfeest parochie H. Willibrord 
 

De parochie H. Willibrord bestaat niet alleen uit 

gebouwen,uit kerken.  

De allerbelangrijkste factor voor de parochie zijn  

de mensen. Het pastoraal team, de gelovigen, vrijwilligers, 

toeristen. Iedereen die de parochie H. Willibrord een warm hart 

toedraagt 
 

Zondag 10 november is het feest van de Heilig Willibrord,  

de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest met een 

plechtige Eucharistie om 10.00 uur in de kerk:  

St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. Tijdens de viering is er 

een kinderkerk en mogen de kinderen meehelpen tijdens de 

viering met de offergave aandragen.  
 

Na de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie 

of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de 

vorm van limonade en wat lekkers. 
 

Graag nodigen we alle kinderen met hun family uit om bij deze 

viering aanwezig te zijn en mee te helpen.  

Samen maken we er een mooi feest van. 

 

8. Kerststukjes maken 
 

Met Kerstmis vieren de geboorte van Jezus. 

Jezus die vrede komt brengen op aarde  

aan alle mensen groot en klein, blank of zwart.  

Kerstmis is een heel mooi feest.   
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjU19rrud3jAhULZ1AKHRMJDZgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.knutselidee.nl%2Fkerst%2Fkerststk.htm&psig=AOvVaw0b9G6tnug7LUR_-TZm2sNL&ust=1564603876203108
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We maken ons er helemaal voor klaar in de adventtijd. 

We leren kerstliedjes, zetten de kerststal, kerstboom en we sturen 

vrienden en familie kaarten.  

In deze voorbereidingstijd denken we ook extra aan onze 

medemensen. We willen dan graag iets goed doen voor een ander.  
 

Ieder jaar maken we kerststukjes voor zieke en eenzame mensen 

in onze parochie H. Willibrord. 

Dit is iedere keer weer een groot succes voor de mensen die een 

kerststukje mogen ontvangen maar ook voor de kinderen die de 

kerststukjes maken.  
 

Tijdens de communieles gaan we kerststukjes maken  

Je hoeft niets mee te brengen om deze kerststukjes te maken. 

Wij zorgen overal voor! Je mag je kerststukje zelf wegbrengen 

naar iemand bij jou in de buurt of in het woon- en zorgcentrum. 

 

9. De presentatieviering 
 

Zaterdag 11 januari 19.00 uur  

kerk St. Jan Ont. Loon op Zand 
 

Zondag 12 januari 11.00 uur  

kerk St. Jan Kaatsheuvel 
 

Gaan de communicanten samen met  

de vormelingen tijdens de gezinsviering,  

zich voorstellen aan onze  

parochiegemeenschap. De communicanten  

hebben hiervoor een mooi presentatiewerkje gemaakt.  
 

De kinderen worden zaterdag om uiterlijk 18.30 uur in de 

Parochiezaal in Loon op Zand of zondag om 10.30 uur in het 

Parochieel Centrum, kerk Sint Jan Kaatsheuvel verwacht. 

Voor deze viering, zullen we alle kinderen vragen om mee te 

helpen met lezen, altaar klaarmaken, en kaarsjes dragen.  
 

We gaan nog even voor deze presentatieviering oefenen en  

vertrekken daarna in een processie naar de kerk.  
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In de kerk zijn er voor de communicanten en vormelingen 

plaatsen gereserveerd. De ouders, familie of vrienden kunnen 

elders in de kerk plaats nemen. 

 

10. Kerk bezichtigen 
 

We verwachten de kinderen bij de hoofdingang van de kerk. 

(Let op deze les, is voor Kaatsheuvel in de St. Jan Hoofdstraat 

waar ook de gezinsvieringen zijn). Samen gaan we de kerk 

bezichtigen en hebben we een korte (kinder) gebedsviering. 

Tijdens de gebedsviering mogen de kinderen het sacrament van 

boete en verzoening ontvangen. We hebben al enkele jaren de 

ervaring dat dit door de kinderen en ouders als zeer positief 

wordt ervaren. 

Ook starten we vandaag met een spaaractie voor een  

goed doel. Het uitgangspunt hierbij is om kinderen 

te leren elkaar te helpen, en dan met name diegenen  

te helpen die het in bepaalde opzichten minder goed  

hebben dan wij. Tijdens de communielessen komt  

dit onderwerp regelmatig aanbod zoals:  

vriendschap, barmhartigheid, vrede, delen enz. Het is goed om 

jouw rijkdom te delen met een ander. Overige informatie 

hierover volgt. Vergeet niet om het werkblad een ZOEN van 

GOD vandaag mee te brengen. De kinderen kunnen weer 

opgehaald worden bij de hoofdingang van de kerk. 

 

11. Palmpasenstokken maken,  

Palmpasen gezinsviering 
 

Op 30 en 31 maart, gaan wij tijdens 

de communieles een Palmpasenstok 

maken. Om de Palmpasenstokken  

leuk te versieren is het fijn als u uw 

kind hiervoor versiering meegeeft,  
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b.v. het volgende: linten, eventueel wat (licht) fruit, wat eitjes, 

plastic kuikens, stikkers met paasmotieven geen glitter etc.  

Voor een broodhaantje, kruis en palmtakje wordt gezorgd.  

De Palmpasenstokken blijven na de les in de parochieruimten.  

Wij zullen verse broodhaantjes zaterdag op de 

Palmpassenstokken bevestigen.  
 

De bedoeling is dat alle kinderen die behoren bij Loon op Zand 

zaterdag 4 april om 18.30 uur verzamelen bij de pastorie  

en alle kinderen die behoren bij Kaatsheuvel zondag 5 april om 

10.30 uur verzamelen bij het parochieel centrum in Kaatsheuvel.  
 

Mocht deze dag niet uitkomen dan kunnen de kinderen bij de 

andere kerk aansluiten. Wel even via de mail aanmelden. 

Ook bij deze gezinsviering krijgen alle kinderen een doe of lees 

taakje. 
 

De kinderen zullen gezamenlijk met hun Palmpasenstokken in een 

stoet naar de kerk lopen. U mag ondertussen in de kerk gaan zitten. 

Als de kinderen de Palmpasenstok voor het altaar hebben gelegd, 

gaan ze onder begeleiding voor in de kerk zitten. 

Na de mis gaan we in een stoet voor Loon op Zand naar Woon- en 

Zorgcentrum de Venloene en voor Kaatsheuvel naar Woon- en 

Zorgcentrum de Eekhof. 

Tijdens de tocht vanuit de kerk naar Woon- en Zorgcentrum staan 

de kinderen onder toezicht van uzelf. 
 

Na het afgeven van de Palmpasenstok kan iedereen met zijn/haar 

kind(eren) terug naar huis. 

 

12. Paaseieren zoeken en Kinderkerk  
 

Voor alle kinderen uit de Parochie H. Willibrord  

Kinderen komen met hun ouders, broertjes en/of zusjes  

naar de kerk. Alle kinderen gaan bij het begin van de 

eucharistieviering mee met de begeleiders naar  

de parochiezaal. In de parochiezaal hebben we  

een eigen kinderdienst. 
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Met als thema: Jezus is opgestaan, nieuw leven.  

Tijdens de kinderviering leggen we aan de kinderen de betekenis 

van Paaskaars, de verrijzenis en het nieuwe leven uit. Maar ook 

komt er aan bod: Waarom zoeken we paaseieren met Pasen en 

wat is de betekenis van de paashaas. Voor het tafelgebed 

komende kinderen terug naar de kerk en gaan bij ouders en 

verzorgers zitten.  
 

Na de viering kunt u met uw kind/eren buitenom naar de 

pastorietuin. Ingang naast de parochiezaal. Alle kinderen gaan 

samen in de tuin van de pastorie paaseieren zoeken. 

We zullen de gevonden paaseieren samen delen. 
 

Komen jullie ook? 

 

13. Taken communieviering 
 

Tijdens de communieviering krijgen alle kinderen een eigen taak. 

Hierbij zullen we rekening houden met het kind wat hij/zij graag 

wil en kan. Mocht het zijn dat we rekening met de taken van uw 

kind moeten houden, mail ons dan zo snel mogelijk zodat we hier 

op in kunnen spelen. De taken zijn: een klein stukje tekst lezen, 

kaarsje vasthouden of helpen met het altaar klaar maken.  

De kinderen krijgen vooraf hun taak, zodat ze thuis kunnen 

oefenen.  
 

Voor de goede orde hierbij nog enkele praktische tips: 

Waarschijnlijk heeft uw kind de afgelopen tijd gespaard voor 

”Stichting Villa Pardoes”. Wilt u het spaardoosje de laatste 

communie les: 11/12 mei meegeven. De spaardoosjes worden 

tijdens de communie viering aangeboden.  
 

De kinderen verwachten we voor de communie viering in de 

parochiezaal. Voor de viering zullen we een mooi portret, en 

groepsfoto maken. Wanneer uw kind bij de pastorie is, kunt u 

gerust terug naar huis of alvast naar de kerk gaan.  
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14. Oproep hulp tijdens de communievieringen 
  

Tijdens de communievieringen hebben we muzikale 

ondersteuning nodig voor de communicanten. 

Het zou erg jammer zijn, als we niet genoeg kinderen hebben om 

voor jullie zoon en/of dochter een onvergetelijke feestelijke 

communieviering te verzorgen. Graag willen wij u vragen of de 

broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes of vriendjes en vriendinnetjes 

mee komen zingen tijdens de communieviering. Samen kunnen 

we er een mooie en feestelijke viering van maken. Stuur voor 

opgave een mail naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

We zullen zorgen dat de kinderen in bezit komen van de cd de 

met communieliedjes. 
 

Voor de communie viering Kaatsheuvel hebben we 16 kinderen 

nodig die de mooie bogen vast willen houden. U kunt broertjes 

zusjes vriendjes enz. hiervoor opgeven. 

De kinderen die de bogen vasthouden kunnen zich 10 minuten 

voor de communie viering melden bij de Mariakapel. Daar 

krijgen de kinderen verdere instructies. Het is mogelijk om te 

zingen en de bogen vast te houden.  
 

Het maken van eigen foto- of video-opnames in de kerk is niet 

toegestaan. A.U.B. ook geen opnames maken met  

smartphones of mobiele telefoons maken! 

 

15. Misintentie  
 

In de viering van de Eerste H. Communie van uw kind wordt er 

tijdens de voorbede ook altijd gebeden voor alle overledenen. 

Indien u een bijzondere misintentie wilt laten lezen voor een 

familielid of - leden dan kunt u een misintentie opgeven. Deze 

misintentie kunt u in een envelop afgeven op de pastorie te Loon 

op Zand of het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel tegen het 

daarvoor vastgestelde stipendium onder vermelding van 

naam/namen plaats en datum en tijd van de communieviering. 

Doet u dit wel tijdig.  

 

mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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Contactpersonen: 

 

Pastoor Luijckx   tel. 361215 

e-mail  secretariaat@parochiewillibrord.nl  

website parochie www.parochiewillibrord.nl  

  

 

Catechist Annie van Kuijk tel. 361513 

 06 12518338 

e-mail jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

 

Anja van Wanrooij  tel 06 25299776 

  

 

 

Internetsites voor de ouders 

 

www.katholiekgezin.nl                  

www.katholieknederland.nl                      

www.bisdomdenbosch.nl 

www.isidorusweb.nl 

 

 

Christelijke boekhandel  Katholieke boekhandel  

Boekhandel Het Gouden Lint  Kinderwerk Samuel,    

Kerkstraat 47 Spoorlaan 126        

Sprang Capelle  5061 HD Oisterwijk   

Tel. 0416 272770 Tel. 013 5285981    

www.samueladvies.nl 

  

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@parochiewillibrord.nl
http://www.parochiewillibrord.nl/
mailto:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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