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Thema: “Iedereen telt mee” 
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Voor de kinderen 
 
Een stapje verder 
Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de 
weg van Jezus. Nu je wat groter bent en al dingen zelf mag beslissen, is 
de keus aan jou om de volgende stap te zetten: namelijk de Eerste 
Heilige Communie. Je moet hiervoor wel in groep 4 of hoger zitten. 
Als je mee wilt doen, moet je wel een aantal zondagen naar de 
voorbereiding komen, want je Eerste Communie doe je natuurlijk niet 
zomaar. Binnenkort beginnen we in onze parochie weer met een 
voorbereiding op de Eerste Communie en we weten zeker dat je dat een 
hele fijne tijd zal vinden. 
 
 
 

 

 

 

Voor de ouders/verzorgers 
 
Om de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (EHC) zo goed 
mogelijk te laten verlopen is er een goede samenwerking nodig tussen 
kinderen, ouders/verzorgers, werkgroepleden en pastores. Deze 
samenwerking krijgt gestalte in een aantal ouderavonden en 
kinderbijeenkomsten. Het is goed om zelf ook stil te staan bij wat het 
geloof voor u betekent en wat de Communie voor u inhoudt. Hierdoor 
kunt u zich ook echt samen met uw kind voorbereiden. 
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De ouderavonden 
 
De ouderavonden worden begeleid door de werkgroepen Eerste 
Communie van de IPV en pastor Rita Schoolenberg. 
U bent verplicht aanwezig te zijn bij de ouderavonden. 
 
De ouderavonden zullen plaatsvinden op: 
 
Maandag          8 januari  kennismaking en informatie mèt kind 
Maandag          19  februari bezinning en informatie  
Maandag          19 maart  bezinning en informatie viering EHC 
 
Bij de eerste ouderbijeenkomst is ook uw kind uitgenodigd!  
De andere avonden zijn alleen voor de ouders bestemd. 
Jullie worden woensdag 8 januari om 18.30uur in de Open Hof 
verwacht, het adres is Hesseplaats 441. We hopen de avond om 19.30 
uur af te sluiten. 
De andere ouderavonden vinden ook plaats in de Open Hof en starten 
om 20.00uur en zullen rond 22.00uur eindigen.  
 
Op elke ouderavond wordt er informatie gegeven over de gang van 
zaken tijdens de Communieviering en is er gelegenheid om al uw 
vragen te stellen. In de bezinningsblokken wordt dieper ingegaan op de 
geloofsopvoeding van uw kind(eren) en de betekenis van de eucharistie.  
 
Deze avonden worden in samenwerking met de ouders van de 
communicanten van alle kerken binnen de IPV georganiseerd.  
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De kinderbijeenkomsten 
 
Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten voor en tijdens de zondagse 
vieringen in de Olijfzaal van de Open Hof.  
We starten om 10.30uur. 
Voor een goede voorbereiding is het belangrijk dat de kinderen alle 
bijeenkomsten meemaken.  
 
De data van deze bijeenkomsten zijn: 
zondag   14 januari 
zondag  28 januari (voorstelviering, kinderen zitten bij ouders 
                                   in de kerk) 
zondag      11 februari  
zondag   18 februari   
zondag       18 maart 
zaterdag  24 maart        (palmpaasstokken maken 13.00-14.30uur) 
zondag   25 maart       (Palmpaasviering, kinderen zitten bij ouders in 
        de kerk)  
zondag   8 april  
zondag 22 april 
zondag 27 mei 
vrijdag   1 juni (oefenavond 18.00 u. – 20.00 u.)  
zondag  24 juni  (als afsluiting van de Communie willen wij  
   met elkaar lunchen na afloop van de kerkdienst) 
zondag         1 juli         (centrale terugkomviering met alle  

 communicanten, locatie wordt later bekend 
gemaakt) 

 
Op zondag 28 januari maken we een start door de kinderen in de kerk 
voor te stellen. We doen dit rond een thema. Dit jaar is het thema: 
“Iedereen telt mee”. Dit thema komt ook terug in de bijeenkomsten voor 
de kinderen. De bijeenkomsten starten 45 minuten voordat de viering in 
de kerk begint (om 11.15uur). In die tijd kunt u een kopje koffie drinken 
in de ontmoetingsruimte. Voor aanvang van het tafelgebed zullen de 
kinderen de kerk inkomen om het laatste deel van de viering mee te 
maken. Uw kind komt dan bij u in de kerk zitten. 
 
Palmzondag 
Op zaterdag 24 maart maken wij samen met andere kinderen uit de kerk 
Palmpaasstokken. Op zondag 25 maart is het Palmzondag en zitten de 
Communicanten in de kerk. Op Palmzondag kan uw kind zijn of haar 
Palmpasenstok aan de mensen in de kerk laten zien tijdens de 
processie. 
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Voorbereiding thuis 
Om bij de voorbereiding van uw kind thuis wat houvast te hebben, wordt 
er met een project met werkboeken gewerkt. Wij hanteren de methode 
‘Blijf dit doen’. In de voorbereidingsperiode wordt er aandacht besteed 
aan het ‘werken’ in het project. Maar om uw kind goed te kunnen 
voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, is het van belang dat u 
ook thuis de opdrachten samen met uw kind uitvoert.  
Op de dag van de Communie kan uw kind aan familie en vrienden laten 
zien wat hij/zij allemaal gedaan heeft. Daarnaast blijft het werkboek een 
leuke herinnering. 
 

 
 
De Eerste Communieviering zelf 
Om alles op de dag van de Eerste Communie goed te laten verlopen, 
willen wij met de kinderen en de ouders een keer oefenen in de kerk. 
Deze oefenavond vindt plaats op vrijdagavond 1 juni van 18.00-20.00 
uur. We zullen met elkaar starten met het doorlopen van de hele viering. 
Op die manier weten de kinderen wat er precies van hen verwacht 
wordt. Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd, zodat voor u ook 
duidelijk is waar u moet staan tijdens het ter communie gaan. De ouders 
en de kinderen die een stukje voorlezen tijdens de viering, hebben dan 
ook de gelegenheid dit een keer voor de microfoon te oefenen. 
Aansluitend zullen wij gezellig met elkaar een hapje eten. 
 
 
 
Noteert u alle data nu al in uw agenda! 
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De kosten 
De totale kosten van de voorbereiding op de Eerste Communie 
bedragen € 40,00 per kind (project, materiaal en bijeenkomsten). 
U wordt gevraagd het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer 
NL96RABO 0335779832 t.n.v. de penningmeester Sint 
Christoffelparochie. Daarbij dan vermelden: naam kind, Eerste 
Communie Open Hof. 
 
Mochten deze deelnamekosten te hoog voor u zijn, laat het ons dan 
weten. Dan kijken we samen naar een passende oplossing. 
 
Bij de ouder-kindbijeenkomst krijgt u een “sila-formulier” uitgedeeld die u 
behoort in te vullen. Met dit formulier wordt u ingeschreven in het 
ledenbestand van de kerk.  
 
 
Opgave en informatie 
Indien u besluit uw kind mee te laten doen aan de Eerste Communie, 
kunt u hem/haar opgeven vóór 1 januari 2018 door de gevraagde 
gegevens (zie onderstaand aanmeldingsformulier) te mailen naar 
onderstaande mailadressen. 
Ook kunt u het aanmeldingsformulier opsturen naar de kerk: 
    Open Hof 
    T.a.v. Werkgroep Eerste Heilige Communie 
    Hesseplaats 441 
    3069 EA Rotterdam 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de leden van de 
werkgroep Eerste Communie: 
 
Iris van Dijk-Ham  06-41735292 – iris.ham6@gmail.com  
Marjolein Tieman   06-27326066 – marjolein.copier@yahoo.com 
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AANMELDINGSFORMULIER EERSTE H. COMMUNIE 
 
Hierbij meld ik/melden wij mijn/ons kind aan voor deelname 
aan de Eerste Heilige Communie op zondag 3 juni 2018 om 
11.15 uur: 
 
Naam van het kind: ................................................................... 
 
Adres:......................................................................................... 
 
Postcode/Woonplaats:.............................................................. 
 
Telefoonnummer(s):.................................................................. 
 
E-mailadres:............................................................................... 
 
Geboortedatum kind:................................................................ 
 
Doopdatum kind:....................................................................... 
 
School en groep kind:............................................................... 
 
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): ..................................... 
 
 
U kunt dit formulier uiterlijk 1 januari 2018 inleveren in de kerk,  
of opsturen naar:  Open Hof 
    T.a.v. Werkgroep Eerste Communie 
    Hesseplaats 441 
    3069 EA Rotterdam 
 
 
N.B. Bij aanmeldingen van meerdere kinderen uit één gezin, 
voor ieder kind een apart formulier gebruiken. 
 
 

�
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


