
  

 

 
 Uitnodiging eerste Communie voor:  

leerlingen van de groepen 4 en 5 uit Eersel, Duizel en Steensel  
 

Toen jullie kind nog heel klein was, hebben jullie het misschien laten dopen. 
Dit deden jullie omdat je het fijn vindt dat jullie kind bij de kerk en bij Jezus hoort. 

Dit was een eerste stap. De tweede stap is de Communie. En er is later ook nog 
een derde stap; het Vormsel. 
 

De eerste Communie is een jaarlijks hoogtepunt in het parochieleven en is voor 
kinderen en ouders een groot feest. Niet alleen vanwege alle aandacht en 
cadeautjes, maar vooral omdat de communicanten voor het eerst volledig de 

Heilige Eucharistie mogen meevieren; mee mogen doen aan de Maaltijd van Jezus. 
 

De Eucharistie wordt gevierd als herinnering 

aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak 
Jezus met zijn leerlingen het brood en 
deelde de beker met wijn en zei tot hen: 

‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de 
Eucharistie vieren, worden we herinnerd aan 

wat Jezus heeft gedaan. 
 

Wat deed Jezus dan? 
Jezus bracht mensen bij elkaar. Hij kon heel 
mooi verhalen vertellen. Hij liet zien 
dat God heel veel van de mensen houdt. Hij had aandacht voor armen en zieken en 

iedereen was even belangrijk voor hem. Ook leerde hij de mensen elkaar te 
vergeven. Zijn boodschap was: ‘Houd van God en houd van de mensen, net zoals je 

van jezelf houdt’. Als je dit een goede manier van leven vindt en ook mee wilt 
doen, dan sluit je je aan bij de vrienden-van-Jezus-club. Door de Communie te 
doen, gaan ook jullie kinderen deelnemen. Wij nodigen ieder graag daartoe uit. 
 

Aanmelden en dan? 
Als jullie kiezen voor de Communie, houd dan rekening met het volgende: 

- Jullie worden gevraagd om mee te helpen. 
- Er zijn 8-10 kindermiddagen. 

- Jullie zullen ook thuis regelmatig aan het project werken samen met jullie kind. 
- Aan het project zijn enkele vieringen verbonden waarbij we jullie verwachten. 
- De communicanten leren het kruisteken en het (vernieuwde) Onze Vader. 

- Samen gaan jullie lezen in de Kinderbijbel, behorende bij het project. 
- De voorbereiding vindt plaats in de tweede helft van het schooljaar. 
 

Hoe kan ik aanmelden? 
Je kunt je vóór 1 december opgeven via onze website 

www.samenwillibrordus.nl/eerste-communie. Op de rechterzijde van de pagina staat 
een link: ‘Aanmelden Communie’. Als je hier op klikt kom je bij het aanmeldformulier. 
 

Na aanmelding ontvangt u van de werkgroep aanvullende informatie. 
 

 
 
Groeten van de werkgroep Eerste Communie en Pastoor van Lamoen 


