EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2022

Amersfoort, november 2021

Aan ouders/verzorgers en kinderen,
In de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is het traditie dat kinderen in groep 4 of 5 samen
voorbereid worden om deel te gaan nemen aan de Eucharistie. Het is een bijzonder moment dat we met elkaar
feestelijk vieren, en ook met elkaar voorbereiden. Die voorbereiding zal ook dit jaar plaatsvinden in drie
verschillende groepen, die bijeenkomen op verschillende locaties in de parochie.
Het Eerste Heilige Communiefeest hopen wij te vieren in drie kerken. U bent vrij om te kiezen in welke
kerk u met uw kind de deel wilt nemen.
- zondag 15 mei in de St. Martinuskerk in Hoogland, 13.00 uur
de startavond hiervoor is op maandag 6 december in de St.Martinuspastorie, 20.00 uur
- zondag 22 mei in de St. Josephkerk in Hooglanderveen, 13.00 uur
de startavond hiervoor is op donderdag 9 december in de St.Josephpastorie, 20.00 uur
- zondag 22 mei in de St. Ansfriduskerk, 11.00 uur
de startavond hiervoor is op maandag 10 januari in de St.Franciscus Xaveriuspastorie, 20.00 uur
Eind januari /begin februari 2022 zullen we op de zondagmorgen starten met zes lessen en wat activiteiten
op andere tijdstippen. Ook na de Eerste Communieviering loopt het project nog kort door.
Tijdens de eerste les ontvangen de kinderen een kleurrijk werkboek, waarmee ze stapsgewijs wegwijs worden
gemaakt in de verhalen die horen bij de Eucharistie.
U kunt uw kind tot de startavond per e-mail aanmelden door gegevens die op de achterkant van deze
brief gevraagd worden in een e-mail te versturen naar de communiewerkgroep van de kerk van uw keuze.
Tijdens de startavond maken we met alle ouders de start van het project. Wij hopen fysiek bij elkaar te
kunnen komen. Als dit niet mogelijk is vanwege corona, dan uitnodigen we u uit voor een Zoom-sessie.
We gaan er vanuit dat alle ouders deelnemen aan de startavond om zo een goede start te kunnen
maken. Op deze avond ontvangt u meer informatie over het verloop van het project. U kunt
het projectboek inzien, en krijgt een indruk van de tijdsinvestering die bij de voorbereiding hoort.
Wij vragen u deze avond ook € 50 (contant of via een Tikkie) te betalen, voor het werkboek en de overige
kosten.
U wilt de communietijd van uw kind een leuke en leerzame tijd maken en daar willen de werkgroepen u
graag bij helpen. Communievoorbereiding doen we samen. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de
hand- en spandiensten eerlijk verdeeld onder alle ouders. Neemt u daarom in elk geval uw agenda mee.
Heeft u nog vragen die niet tot de startavond kunnen wachten, dan kunt u mij altijd bellen of mailen:
edithvos@kpnmail.nl of tel: 06-57541256.
Met vriendelijk groet, namens de overkoepelende werkgroep Eerste Heilige Communie
Edith Vos
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN ST. ANSFRIDUS, ST. FRANCISCUS XAVERIUS, H. GEEST, ST. HENRICUS, ST. JOSEPH, H. KRUIS, ST. MARTINUS, HET BRANDPUNT, DE HERBERG, OPEN KONTAKT

Cent raal secret ari aat : Kerkl aan 22, 3828 EB Amersfoort , tel. 033–4893599
E-mai l : cent raal secr et ar i aat ol va@kat hol i ekamer sf oor t . nl
Websi t e: www. kat hol i ekamersfoort . nl

INSCHRIJVING
Wilt u onderstaande gegevens liefst ruim voor de startavond compleet e-mailen naar het e-mailadres
van de kerk van uw keuze:
Voor de Eerste Communieviering in de St. Martinuskerk op 15 mei naar ehcst.martinus@gmail.com
(Startavond maandag 6 december)
Voor de Eerste Communieviering in de St. Josephkerk op 22 mei naar communie.stJoseph@outlook.com
(Startavond donderdag 9 december)
Voor de Eerste Communieviering in de St. Ansfriduskerk op 22mei naar ehc.olva@gmail.com
(Startavond maandag 10 januari)
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Naam kind
Geboortedatum kind
Namen ouders/verzorgers
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam school, en klas (b.v. 4a)
Bij welke kerk uit de parochie hoort u?
Is uw kind gedoopt?
Zo ja, in welke kerk en op welke datum?
(graag indien buiten de parochie het volledig adres van de kerk)
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