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Beste ouders en verzorgers van de as. communicantjes,
Fijn dat u uw kind hebt opgegeven voor de Eerste H. Communie op zondag 17 mei 2020.
De Eerste H. Communieviering wordt geregeld in samenwerking met de parochie O.L.V..
De voorbereidingen en de Communieviering vinden plaats in de parochie Sint-Pieter.
Het is belangrijk dat de communicantjes goed worden voorbereid op hun Eerste Communie.
Kapelaan Miguel en Monique Voorvelt zullen dit samen doen en zij zullen met de kinderen een
aantal weken op donderdag werken aan een communieproject. Pastoor Vries zal hierbij ook
enkele keren aanwezig zijn.
De eerste les start op donderdag 9 januari 2020.
De lessen worden gegeven op de donderdagmiddag van 15.30 – 16.25 uur in Basisschool
Sint Pieter, ingang Bergweg 50.
De kinderen van Basisschool Sint Pieter kunnen tussen 15.15 en 15.30 uur even “uitwaaien”
op de “kleine’ speelplaats. Kinderen die van andere scholen komen, worden tussen 15.15 uur
en 15.30 uur verwacht op de ‘kleine’ speelplaats te bereiken via de ingang Bergweg 50.
Alle kinderen kunnen dan ook meegebracht drinken/eten nuttigen.
De eerste donderdag worden de kinderen van andere scholen opgehaald in de hal van de
school.
Om 16.25 uur worden ouders/verzorgers weer aan school verwacht om hun kind op te halen.
Kinderen die daarna naar de BSO aan de Burg. Ceulenstraat gaan, kunnen daar naar toe via
de school. (willen jullie aan de BSO doorgeven dat je kind pas na 16.25 uur komt! )
De voorbereidingen zijn niet alleen een zaak van de kerk, het is belangrijk dat jullie, als
ouders, meewerken aan deze voorbereidingen. Jullie kunnen dit doen door je kind te helpen bij
het project, door de Kinderwoorddiensten te bezoeken en door de drie ouderavonden bij te
wonen, waarin jullie kunnen meedenken en praten over het geloof. Want voor eenieder geldt:
“ zien geloven, doet geloven! “

Wilt u de volgende data in uw agenda noteren !!!!
LESSEN COMMUNICANTJES 2020 op de donderdagen van 15.30 uur tot 16.20 uur
* Januari: 9 – 16 – 23 - 30
* Februari: 6 – 13
* Maart:
5 – 12 – 19 - 26
* April:
2 –9 - 16
* Mei:
7 - 14
De lessen op 30 januari en 14 mei zijn in de kerk en duren 10 minuten langer!!!!
OUDERAVONDEN:

van 20.00 uur – 21.30 uur in het Pieterkelderke
Sint Willibrordusstraat 12 (via hellingbaan)
* Maandag 6januari 2020
* Maandag 2 maart 2020
* Maandag 6 april 2020
zie volgende bladzijde
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OVERIGE DATA Communie
•
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•
•
•
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Woensdag 1 april 2020 om 14.00 uur:
De communicanten gaan een palmpasentak maken in het Pieterkelderke
Zondag 5 april 2020 Palmzondag. mis om 11.15 uur
na de H Mis brengen de communicanten de palmpasenstok naar een cliënt
van de Zonnebloem.
Dinsdag 14 april 2020: oefenen met familiekoor van 17.45 uur tot 18.30 u.
Dinsdag 12 mei 2020: oefenen met familiekoor 17.45 uur tot 18.30 u.
Zaterdag 16 mei 2020:
de communicantjes oefenen in de kerk van 10.00 uur tot 11.15 uur
Zondag 7 juni om 11.15 uur
Dankviering in de kerk Sint Pieter Beneden
Overige data: zie Programma Gezinskerk

We vinden het belangrijk dat de kinderen vertrouwd raken met de kerk, als gemeenschap,
als liturgische ruimte maar ook met het gebouw.
Daarom verwachten wij dat zij aanwezig zijn tijdens kinderwoorddiensten / gezinsmissen.
De data hiervan vinden jullie op de kalender van de Gezinskerk. (zie website parochie)
Ook het maken van palmpasenstokken en de dankviering op zondag 7 juni 2020 zien we als
onderdeel van de voorbereiding.
We zien er naar uit om, samen met de kinderen, een nieuwe weg in hun geloofsbeleving te
mogen inslaan. En we we vinden het fijn om dit samen met jullie, ouders, te mogen doen.
Vriendelijke groet namens de parochies Sint-Pieter en O.L.V.,
Pastoor J. Vries, kapelaan Miguel Pascual Coello en Monique Voorvelt – Koekelkoren
Voor inlichtingen: Parochiekantoor Sint Pieter:
Monique Voorvelt:

telefoon: 043-321 4694
telefoon: 06 22456220

