
 Beek, oktober 2010 
  
Beste Ouders / Verzorgers, 
  
In deze brief vragen wij uw aandacht voor de 1e H. Communie. 
In vervolg op het sacrament van het Doopsel, nodigen wij u van harte uit om uw kind deel te laten nemen 
aan de voorbereidingen van de eerste Communie, waardoor zij een stapje verder gaan op de weg van het 
Christelijk geloof en voor hun gevoel er helemaal bij gaan horen. 
Door het breken en delen van het brood wordt duidelijk dat we als Christenen een grote familie zijn. 
Op zondag 15 mei 2011 wordt uw kind in de gelegenheid gesteld de Eerste H. Communie in onze 
parochiekerk te doen. 
  
Voorafgaande aan deze viering is er een voorbereiding van enkele zaterdagochtenden voor de kinderen. 
Hierbij wordt het communie project “Kind van mensen, kind van God” gebruikt, waardoor de kinderen stap 
voor stap toeleven naar deze belangrijke dag. Deze ochtenden beginnen in januari. 
Voor de ouders is er voorafgaand aan deze ochtend een samenkomst gepland op een dinsdagavond begin 
januari. De data van de zaterdagochtenden en de avondbijeenkomst staan in een nog te ontvangen schema. 
  
Om de kinderen vertrouwd te maken met de kerk en de liturgie, willen we al vroeg beginnen met het 
oefenen van de liedjes en rekenen erop dat u met de kinderen naar de gezinsvieringen komt, zodat ze zich 
thuis voelen in de kerk als ze de 1e H. Communie doen.  
  
Diverse vrijwilligers zetten zich in om zowel de voorbereiding als de Eerste Heilige Communie en de 
vieringen die hieraan vooraf gaan tot een succes te maken. 
Helaas kunnen zij dit niet alleen en als u uw kind opgeeft wordt ook van u een bijdrage verwacht in de vorm 
van assisteren tijdens de oefenochtenden en de gezinsvieringen. Dit kan per tourbeurt gebeuren en bij de 
samenkomst voor de ouders worden de data hiervan vastgelegd. 
  
Praat hier samen met uw kind eens over. 
Wij zouden graag van u willen weten of uw kind hieraan mee gaat doen. 
Zo ja, geeft u dan het bijgaande strookje ingevuld af in de brievenbus van de pastorie.  
Graag voor woensdag 17 november a.s. 
U hoort dan zo spoedig mogelijk meer van ons. 
De Communie werkgroep: 
Corry Vermeulen     tel. 684 1431 
Agatha de Witt         
Sylvia Heijmen        tel. 684 3421 
  
  
Opgave voor de 1e H. Communie op 15 mei 2011 
  
  
Naam kind: ............................................................... wil de Eerste H. Communie doen 
  
Adres: …................................................................... tel. nr. : ……………………………. 
  
Postcode en Woonplaats: ….……………………………………………………………… 
  
E-mail adres ouder(s)/ verzorger(s):……………………………………………………….  
  
Geboortedatum kind: ............................... 
  
Geboorteplaats kind: ................................ 
  
Gedoopt op: .............................................         
  
In de parochie: .........................................     In de plaats………………………………… 


