Eerste H. Communie 2022-2023
Aan de ouders/verzorgers van groep 4
Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de
Eerste H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de weg van Jezus
in het leven te vinden en te gaan. Dé plaats waar we Jezus kunnen ontmoeten is in de heilige Communie, het
sacrament van de H. Eucharistie. Met Communie bedoelen we het ontvangen van Jezus zelf. Tijdens de laatste
maaltijd met zijn vrienden, nam Jezus brood, dankte zijn Vader, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei:
'Neem en eet. Dit brood is mijn Lichaam, voor jullie gegeven.' In de heilige Mis vieren we dit geheim, en
ontvangen we de Communie. Wanneer je voor de eerste keer in de H. Mis de Communie ontvangt, spreken we
van Eerste Heilige Communie.
Kinderen vanaf groep 4 (circa 8 jaar of ouder) bereiden wij voor op dit bijzondere feest. De voorbereiding
bestaat in grote lijnen uit negen lessen, en het bijwonen van gezinsvieringen. Indien uw kind nog niet gedoopt
is, is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te laten weten, zodat hierin voorzien kan worden.
In onze Parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2023 de feestelijke Eucharistievieringen. Tijdens één
van deze vieringen kan uw kind zijn of haar Eerste H. Communie ontvangen.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:
Maandag 26 sept. 20.00 uur
Pastorie Oranjeplein 1
te Loon op Zand
voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Dinsdag 27 sept 20.00 uur
Het parochieel centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit:
Kaatsheuvel en Sprang Capelle

U krijgt een korte uitleg over de Eerste H. Communie en hoort meer over de voorbereiding. Het
communieproject “Ik ben bij je” kunt u inzien en er vragen over stellen. Bijgaand treft u het
aanmeldingsformulier aan dat u thuis kunt invullen en die avond inleveren. De bijdrage voor het Eerste H.
communietraject is € 75,= (deze kosten omvatten het project, herinnering, oorkonde en overige kosten).
In oktober ontvangt u hiervoor een rekening vanuit de parochie.
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 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.

Dinsdag 4 okt.

Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle in:
het parochieel centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.

Deze eerste bijeenkomst, met broodmaaltijd, begint om 17.30 uur en duurt tot 19.30 uur.
Met vriendelijke groet, de communiewerkgroep
Pastoor Luijckx tel. 0416 361215
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Catechist Annie van Kuijk tel. 06 12518338
e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
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