
Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4

Beste ouders,

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de                           kerk op

zondag                           om                uur,

kan uw kind zijn/haar Eerste H. Communie doen. De eerste stap in onze 
katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie (het 
ontvangen van de H. Communie). 
Aan u als ouders is de keuze of u uw kind na het Doopsel ook nu op weg wilt 
begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie. De parochie biedt 
daarbij graag ondersteuning.

Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op

   a.s. om                uur 

in het parochiezaaltje (adres:                                                                         )

Er zal in het kort wat uitleg gegeven worden over de Eerste H. Communie. 
Verder zullen we u vertellen over het hoe en wat van 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.
Na afloop van de avond kunt u uw aanmeldingsformulier inleveren en 
betalen. De kosten bedragen           euro (voor de nieuwe map met project 
en de kinderbijbel).
De eerste kennismakingsbijeenkomst voor uw kind is op                               
a.s.
Wij hopen velen van u deze avond te ontmoeten, ook als u twijfelt of u uw 
kind wil laten meedoen.

Vriendelijke groeten,

Communiewerkgroep                                                 



AANMELDINGSFORMULIER:

Parochie

AANMELDING EERSTE H. COMMUNIE
Zondag                                            Kerk:  

Roepnaam kind: 

Achternaam kind: 

Geboortedatum: 

Gedoopt in parochie: 

te 

Datum H. Doopsel: 

Voornaam / achternaam van de vader:  

Voornaam / achternaam van de moeder: 

  
Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon: 

e-mail: 

Basisschool                                  Groep   

Totaal aantal gezinsleden: 

EURO            betaald  ja / nee

Hier graag pasfoto
van uw kind plakken



De Adventskrans
Wat is de betekenis ervan?

De ronde vorm van de Adventskrans verwijst 
naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er 
altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is 
oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de 
vier zondagen van de Advent. Iedere zondag 
mag er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het 
Licht van de wereld. Dit Licht (Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we 
het Kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat niet 
de duisternis en de dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods 
Zoon is immers voor ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis 
heeft Hij voor ons alles nieuw gemaakt.
De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de 
winter trotseert. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw 
(net als straks de kerstboom). De krans in de kerk heeft paarse linten en 
de priester heeft in deze tijd ook een paars kazuifel. Deze kleur nodigt 
uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en 
je hart weer opnieuw voor God open te stellen.

P.S. Als je je kransje met haarlak inspuit, blijft het groen langer mooi.

We nodigen jou en je gezin uit om de Eerste zondag van de Advent 

op zondag                                        om                uur

met je Adventskransje naar de kerk te komen. 

Tijdens de Eucharistieviering zullen jullie Adventskransjes speciaal 
gezegend worden en zal er kinderwoorddienst zijn.



UITNODIGING OUDERAVOND

Beste ouders,

Binnenkort doet uw kind de Eerste Heilige Communie. In de parochie, op 
school en thuis zijn we nu volop met de voorbereiding bezig. Voor u als 
ouders kan deze periode een uitnodiging zijn om even stil te staan bij de 
betekenis van uw geloof. Uw kind komt wellicht met vragen waar u niet altijd 
raad mee weet. Daarom organiseert de parochie een ouderavond waar u 
terecht kunt met uw vragen. Op die avond krijgt u ook achtergrond-
informatie over het hoe, wat en waarom in de liturgie. Waarom heeft de 
priester bijvoorbeeld een groen kazuifel? Wat is de betekenis van het altaar? 
Wat is de opbouw van een Eucharistieviering en waarom is dat zo?.....
Op                                           a.s. bent u van harte welkom in het zaaltje van
 

De avond begint om 20.15 uur. 
Wat kunt u verwachten deze avond:
- welkom met koffie of thee
- uitgebreide cadeautafel met gebedenboekjes, kinderbijbels, CD’s e.d. voor 
   de Eerste Heilige Communie
- uitleg Eucharistieviering
- gelegenheid om vragen te stellen

Deze ouderavond is voor alle ouders belangrijk, voor uzelf en voor uw kind! 
Ook wanneer u al eens eerder zo’n ouderavond hebt meegemaakt.
In verband met de voorbereidingen graag uiterlijk                       
via de e-mail laten weten of u komt. 

Vriendelijke groeten,

Communiewerkgroep



GA JE MEE OP WEG NAAR HET PAASFEEST

In de Goede Week denken wij in het bijzonder aan het lijden en sterven van 
Jezus. Daarbij denken we ook aan al het lijden van zovele mensen over de 
hele wereld. Iedereen is welkom (ook kinderen) om in de kerk mee te komen 
vieren.

Palmzondag
Eucharistieviering Palmpasen:                 uur

Witte Donderdag  
Herdenking van het Laatste Avondmaal 
dat Jezus op de avond voor zijn dood 
met zijn apostelen viert:                 uur

Goede Vrijdag
Samen bidden van de kruisweg:                 uur

Goede Vrijdag viering met herdenking 
van het lijden en sterven van Jezus:                uur

Paaszaterdag 
Paaswake; een prachtige viering rond 
het vuur, het woord, het water 
(doopsel) en de eucharistie. 
Het licht van Jezus overwint de 
duisternis; het leven is sterker 
dan de dood. 
                uur

Paaszondag 
Het belangrijkste feest van het jaar. 
Jezus is verrezen en leeft! 
                uur



Wat vieren we in de Goede week, op weg naar Pasen?

Palm- of Passiezondag
Herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
“Hosanna, Zoon van David: gezegend Die komt in de Naam des Heren. 
Hij is de Koning...” (vgl. Mt. 21,9)

Witte Donderdag
Jezus viert met zijn apostelen het Laatste Avondmaal en geeft ons 
de H. Eucharistie.
“Dit zegt de Heer: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn Bloed. Elke keer dat gij 
deze gaven nuttigt, doet dit tot gedachtenis aan Mij.” (1 Kor. 11, 24-25)

Goede Vrijdag
Herdenking van het lijden en sterven van Jezus.
“Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood 
aan het Kruis.” (Fil. 2, 8)

Pasen
Verrijzenis van Jezus.
“Een Engel van de Heer daalde uit de hemel en sprak tot de vrouwen: 
Die gij zoekt, is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluia.” (Mt. 28, 2.5.6)

Verrezen ben Ik, en nog altijd ben ik bij jullie.



Palmpaasstok
Wat betekent het allemaal?

KRUIS: Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus.

WIT: Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de 
verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar daarna opgestaan uit de 
dood.

ROOD: Op 5 plaatsen op het kruis zijn er propjes rood crêpepapier als 
verwijzing naar de kruiswonden van Jezus.

PALMTAKJE: Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen 
Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem binnentrok. Ze 
zongen toen: “Hosanna, Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer.” Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als 
ereteken van de overwinning van Jezus op de dood.

HAAN: Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar 
nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij bang en verloochende Hem 
tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan, zoals Jezus al tevoren aan 
Petrus had voorspeld. Petrus werd heel verdrietig toen hij besefte dat hij net 
had gedaan alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij na de verrijzenis van 
Jezus veel moediger geworden en zelfs door Jezus aangewezen als de leider 
van de apostelen.

TWEE SINAASAPPELS: Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn 
die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing.

TWAALF EITJES: Deze herinneren aan de twaalf apostelen van Jezus.

DERTIG rozijnen: Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden 
en kreeg daarvoor 30 zilverlingen.

HARTJE: Dit vertelt ons dat Jezus uit liefde voor ieder van ons persoonlijk zijn 
armen heeft uitgestrekt op het kruis en zijn leven uit handen heeft gegeven; 
opdat wij door Hem een nieuw leven dichtbij God kunnen ontvangen.

We nodigen jou en je gezin uit om op Palmzondag met je Palmpaasstok 
naar de kerk te komen voor de Eucharistieviering om                 uur.



Beste ouders,

Binnenkort is het zover. Dan mag uw kind voor het eerst Jezus in de 
heilige Communie ontvangen. De Eucharistieviering van de Eerste 
Communie is op zondag                                   om             uur in de   
                                 kerk.

Als voorbereiding voor deze belangrijke dag geven wij u hierbij een 
noveen om iedere dag samen met uw kind te lezen, te doen en te bidden. 
Hierbij geven wij u nog een aantal belangrijke praktische mededelingen:

• Kunt u alvast de doopkaars van uw kind opzoeken? Wij vragen u om 
 samen met uw kind een bloemstukje te maken voor de doopkaars met 
 gele en witte bloemen. Zorg dat de doopkaars stevig in het bloem-
 stukje staat.
• De communicanten worden uiterlijk om           uur in het zaaltje 
 verwacht met hun doopkaars in het bloemstukje. Voor de gezinnen 
 van de communicanten zijn plaatsen gereserveerd (op naam) op de 
 eerste banken. Voor grootouders en andere familieleden kunnen wij 
 helaas geen plaatsen reserveren.
• Er zal een fotograaf aanwezig zijn die namens iedereen foto’s maakt. 
 Wij vragen u daarom vriendelijk doch zeer dringend om zelf geen 
 foto’s in de kerk te maken aangezien dit heel storend is voor de 
 viering. 
 Op onze bijeenkomst van                                     a.s. kunt u de foto’s 
 bekijken en nabestellen.
• Kan een van de ouders een video opname maken voor alle commu-
 nicanten? Neemt u even contact met ons op om een en ander door 
 te spreken?
• Tijdens de viering zitten de communicanten aan beide zijden van het 
 altaar. Ieder kind heeft tijdens de viering een taakje.

Wij wensen u en uw gezin een onvergetelijk communiefeest toe.
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