Wat is Eerste Heilige Communie?

Wij vieren de eucharistie als gedachtenis aan
Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus
met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn
gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren,
worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave
van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap.
Door ter communie te gaan nemen we dus
deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn
kerk.
Bij de Eerste Heilige Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan
deze maaltijd van Jezus Christus.

Waarom
Eerste Heilige Communie?
Als je als ouder je kind hebt laten dopen,
geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten
opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt
dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun
kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets
meer van. Toch willen we hen laten weten
dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen
de kerk een zelfstandige plaats innemen.
Vandaar dat wij de Eerste Heilige Communie
vieren.

Op weg naar de
Eerste Heilige Communie

Voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie
Binnen de Catharinaparochie is er een voorbereidingstraject voorafgaande aan de
Eerste Heilige Communie op 26 mei 2019.
We vieren dan samen eucharistie en hebben
een catechesemoment voor ouders en kinderen.
Data en plaats van samenkomst staan aan
de binnenzijde vermeld.
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Op weg naar de
Eerste Heilige Communie
Stappenplan: alle bijeenkomsten voor
ouders en kinderen op een rij
Zondag 20 januari, 10.00u-12.00u
Basiliek St. Jan, Oosterhout
Viering met kindernevendienst: na afloop
uitleg voor kinderen en ouders
Zondag 3 februari 9.30u-12.00u
H. Marcoen, Dorst
Kind- en ouder catechese bijeenkomst:
eerste stap “Welkom de viering begint”
Zondag 10 maart 9.30-12.00u
H. Marcoen
Kind- en oudercatechese: tweede stap
“Dienst van het woord”. De Communicanten worden gepresenteerd .
Zondag 31 maart 9.30u-12.00u
H. Marcoen
Kind- en ouder catechese: derde stap:
“Dienst van de Altaartafel”
Zondag 14 april 10.00u tot 12.00u
Basiliek St. Jan
Kinderen en ouders bezichtigen de kerk.
Uitleg over de Goede Week en we doen
mee met de Palmpasen viering . Ieder
brengt zelf een Palmpasenstok mee.

Vrijdag 19 april 16.30u
H. Marcoen
Goede Vrijdag, kruisweg voor kinderen.
Kinderen en ouders. Broertjes en zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom
Zondag 12 mei 9.30u-12.00u
H. Marcoen
Kind en ouder catechese: vierde stap
”Vredeswens, Communie en slot van de viering”
Donderdag 23 mei en/of vrijdag 24 mei
16.30u-17.30u
Basiliek St. Jan
Kinderen oefenen voor de Eerste Heilige
Communieviering
Zondag 26 mei 10.00u en/of 12.00u
Basiliek St. Jan
Eerste H. Communieviering(en)
Terugkomviering zondag 23 juni in
Basiliek St. Jan, dan kunnen tevens de
foto’s, video opgehaald worden.
Geloofsfeest voor kinderen zaterdag
29 juni
We gaan samen een hele dag naar Roosendaal. Een feest voor kinderen en hun ouders
met theater, workshops en een korte viering
met de Bisschop!

Aanvullende informatie
Deelname: voor kinderen vanaf groep vier.
Kosten voor deelname
Deelname aan kerkbalans. Dit jaar is
dat € 120,-.*
Mocht dit bedrag voor u niet haalbaar
zijn, dan kunt u zich wenden tot
pastoraal werker Annemiek Buijs.
*Het bisdom heeft de bijdrage voor 2019 onlangs
aangepast. Bij opgave wordt u een nota toegestuurd.

Fotograferen en filmen
Het is niet toegestaan om tijdens de
voorbereidingsactiviteiten en Communieviering foto’s te maken of te filmen.
De parochie zorgt hiervoor.

