R.K. Parochie H. Bartholomeus
Wal 61, 2871 BC Schoonhoven

R.K Parochie St. Barnabas
Grote Haven 8, 2851 BM Haastrecht

Uitnodiging voor de voorbereiding op de 1ste heilige Communie
Kinderen die in september naar groep 5 en 6 gaan kunnen deelnemen aan de voorbereiding op het
ontvangen van de 1ste H. Communie in het voorjaar 2023.
De Eerste Heilige Communie is een belangrijke stap voor je kind. Het is het moment dat je kind voor
het eerst mee doet aan de Eucharistie. Een voor hem/haar nieuwe manier om Jezus beter te leren
kennen. Tijdens de voorbereiding leert je kind meer over Jezus, de Bijbel en het sacrament van de
Eucharistie.
De bijeenkomsten starten half oktober met meestal 2 bijeenkomsten per maand, met uitzondering
van december en april, waarin kerst en Pasen worden gevierd en de kinderen meedoen in de
vieringen en bijeenkomsten voor gezinnen. De voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen
worden verzorgd door Emmanuele en Miriam Mores.
Er zal een informatiebijeenkomst voor de ouders worden gepland eind september.
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders, ook in de geloofsopvoeding. We gaan uit van jullie
betrokkenheid en ondersteuning tijdens deze voorbereiding.
We denken dat we vanuit de parochies de kinderen een programma aanbieden, waarin zij Jezus en
de Kerk beter kunnen leren kennen en kunnen groeien in geloof. Dat is wat wij de kinderen
toewensen en waarvan wij hopen dat dit vruchtbaar wordt in hun leven.
Tijdstip: Op vrijdagen van 16.00 – 17.00 uur
Locatie: “De Overkant”, wal 34 in Schoonhoven
Data bijeenkomsten 2022 en 2023
14 oktober
13 en 27 januari
4 en 18 november
10 en 24 februari
9 december
10 en 31 maart (Palmpasenstokken)
12 en 26 mei
Overige data (nog te plannen)
- Kinderen zijn speciaal uitgenodigd voor vieringen met kinderwoorddienst
- Viering van Barmhartigheid voor kerst en Pasen.
- “Presentatieviering” van de communicantjes
- Aansluiten bij enkele Ankerzondagen in Gouda, voor kinderen én ouders
- Palmpasen
- Kruisweg voor gezinnen
- Oefenen voor de viering met de priester
- Viering 1e H. Communie (juni 2023?)
Aanmelden: stuur een email info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl
(Ook als u al eerder heeft aangemeld. U ontvangt een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst)

