Aanmelding Eerste Heilige Communie 2016/2017
Project “Blijf dit doen om mij te gedenken”
De Eerste Heilige Communie vindt komend schooljaar plaats op zondag 14
mei 2017 (reservedatum: zondag 21 mei 2017). Hieraan kunnen alle
kinderen van groep 4 en hoger deelnemen.
De rode draad in het project “Blijf dit doen” is Gods nabijheid en zorg voor mensen. Met de kinderen
gaan we op zoek naar de kern van de eucharistie, de H. Mis. We nodigen hen uit om samen met hun
ouders te ontdekken hoe God met mensen omgaat en dat zijn “er zijn” ervaren wordt door Jezus.
Hij is bij ons en blijft bij ons en dat mogen we ervaren in de Kerk.
We proberen de kinderen vertrouwd te maken met “geloven” en de geloofsgemeenschap met
idealen en toekomstdromen. Er is een duidelijke lijn naar het dagelijkse leven.
Het project bestaat uit zeven kinderbijeenkomsten: zes voor en een na de
Eerste Communie, twee ouderavonden, een ouder-kind bijeenkomst en een
moment van inkeer. Bovendien is elke kinderbijeenkomst gekoppeld aan een
gezinsvriendelijke viering op een latere zondag voor de ouders en kinderen
samen. Het communietraject gaat van start met een informatie- en
ouderavond op dinsdag 20 september om 20.00 uur in de Herberg.
Aanmelding voor het Eerste Communieproject dient te gebeuren
vóór 1 oktober via het aanmeldingsformulier, dat u vindt op onze website.
Indien een communicant nog niet gedoopt is, kunt u dit op het formulier aangeven.
Binnen ons project is altijd een doopviering waarin uw kind gedoopt kan worden.
Wij vragen voor elke communicant een bijdrage in de kosten van € 35,--.
Voor dit bedrag ontvangt uw kind een deelnemerspakket.
Tevens krijgt u na afloop een cd met foto’s van de Eerste Communieviering.
Een voorwaarde voor deelname van uw kind aan de Eerste Communie is het bijwonen van alle
voorbereidende bijeenkomsten, vieringen en oefentijden.
Presentie is voor ons een vanzelfsprekendheid!
Met een vriendelijke groet,
Stuurgroep Eerste Communie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Nieuw-Vennep:
Nicolette de Bruijn en Hans Bruijnzeels,
e-mail: communie.parochienieuwvennep@gmail.com

Meer informatie over de kerk, het programma en het aanmeldingsformulier vindt u op:
www.rkparochie-nieuw-vennep.nl

