Aan de ouders van de leerlingen in groep 4 en 5
17 december 2021

Beste ouders,
Het zijn nog steeds onzekere tijden, waarin we door de verspreiding van een virus zijn beperkt
in onze activiteiten. We kunnen niet bij elkaar op bezoek zoals we gewend zijn, naar school gaan
is niet altijd vanzelfsprekend en vieringen in onze kerken zijn aan regels gebonden. We hoopten
na meer dan een jaar dat beperkende maatregelen niet meer nodig zouden zijn, maar helaas is
in een aantal opzichten de situatie nog niet veel beter.
Het was voorheen gebruikelijk om een informatiebijeenkomst te houden over de Eerste
Communie. Komend jaar zal dat helaas weer niet mogelijk zijn. Toch willen we uw zoon of
dochter de gelegenheid bieden om in 2022 voor de eerste keer mee te doen aan de Tafel van
Jezus. Met alle voorbehoud zijn er vieringen van de Eerste Communie gepland
-

op zaterdag 14 mei in Oud Gastel,
op zaterdag 28 mei in Oudenbosch
en op zaterdag 4 juni in Hoeven.

Of er één viering (ochtend of middag) is of twee vieringen (ochtend en middag) zijn, is afhankelijk van het aantal communicanten. Gezien de huidige maatregelen willen we uit voorzorg de
groepen in iedere viering niet te groot maken, zodat ook zoveel mogelijk familie bij de viering
aanwezig kan zijn. Op bijgaand aanmeldingsformulier kunt u aangegeven waar uw zoon of
dochter de Eerste Communie wil ontvangen en kunt u een voorkeur aangeven voor de ochtend
of de middag. Met uw voorkeur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
Behalve de gezamenlijke vieringen is het ook mogelijk dat uw zoon of dochter voor de eerste
keer de communie ontvangt tijdens een ‘gewone’ viering in het weekeinde. Het spreekt voor zich
dat tijdens die viering kort aandacht wordt besteed aan dit bijzondere moment voor uw
communicant. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven op het
aanmeldingsformulier. De datum wordt dan in overleg bepaald.
Over de voorbereiding op de Eerste Communie krijgt u bericht als duidelijk is hoeveel communicanten in iedere plaats zijn aangemeld. Het is te verwachten dat het aantal bijeenkomsten
beperkt zal zijn en dat van u wordt gevraagd om uw communicant voor een deel zelf thuis voor
te bereiden. Hiervoor ontvangt u materiaal.
Als uw zoon of dochter komend jaar de Eerste Communie wil ontvangen stuur dan bijgaand
aanmeldingsformulier naar info@bernardusparochie.nl, graag vóór zondag 9 januari 2022.
We zien uw aanmelding graag tegemoet en wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig
en gezond 2022 toe.
Namens alle leden van de werkgroepen Eerste Communie,
Eric Roovers
assistent pastoraal team

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE COMMUNIE 2022
inleveren via email: info@bernardusparochie.nl
Achternaam communicant
Voornaam communicant
Geboortedatum
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres1
Gedoopt op
Naam en plaats doopparochie/-kerk
School en groep
□ wil de Eerste Communie ontvangen op
□ zaterdag 14 mei in Oud Gastel [ochtend]
□ zaterdag 14 mei in Oud Gastel [middag]
□ zaterdag 28 mei in Oudenbosch [ochtend]
□ zaterdag 28 mei in Oudenbosch [middag]
□ zaterdag 4 juni in Hoeven [ochtend]
□ zaterdag 4 juni in Hoeven [middag]
□ wil de Eerste Communie ontvangen tijdens een gewone viering in het weekeinde in
□ Bosschenhoofd [zaterdag om 17.00 uur]
□ Hoeven [zondag om 09.30 uur]
□ Oud Gastel [zondag om 09.30 uur]
□ Oudenbosch [zondag om 11.00 uur]
Handtekening ouder / verzorger

1

Uw emailadres wordt gebruikt om u te informeren in het kader van (de voorbereiding op) het Vormsel
en in het kader van activiteiten rond ‘Kind en geloof’.

