PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING
BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN

Programma Eerste Heilige Communie 2019 – 2020 - handout
Informatieavond woensdag 11 december
Het voorbereidingsprogramma bestaat uit lessen, vieringen in de kerk, een aantal activiteiten,
begeleiding en hulp door de ouders.
LESSEN
Project:
‘Gods Grootste Geschenk’ - Samueladvies
- 11 Kinderlessen
- kinderwerkboek in klapper, ouderpagina’s, liedjes
- Extra: kinderbijbel, gebedenboekje, liedboekje, rozenkransboekje, rozenkrans
Data:
Woensdag 15.00 – 16.15 uur
15/1, 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 15/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6
De lessen worden gegeven door pastoor Rudo Franken en de werkgroep.
Het is de bedoeling dat uw kind alle lessen en bijbehorende voorbereiding volgt.
Als een kind een keer toch niet bij een bijeenkomst aanwezig kan zijn, graag de betreffende les
thuis samen met uw kind doorwerken.
Locatie:
Ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen, tenzij op het rooster anders wordt aangegeven.
VIERINGEN IN DE KERK
Vieringen die bij de voorbereiding horen en waar uw kind wordt verwacht:
- (Estafetteviering: de eerste communicanten van dit jaar geven volgend jaar de fakkel door
aan de eerste communicanten van dan)
- Kennismakingsviering (26/1, 8/3 of 5/4): de kinderen stellen zich kort voor.
- Uitlegviering (16 februari): in deze Mis krijgen de kinderen ook uitleg over de onderdelen
van de Mis
- Eerste Communie viering (10 mei): de kinderen ontvangen de Eerste heilige Communie.
- Dankviering (21 juni): viering waarin we God voor alles danken (samen met de
Vormelingen).
ACTIVITEITEN
- Speurtocht door de kerk (samen met ouders): zondag 8 maart na Mis van 11.00 uur
- Verzoeningsweg door de kerk (samen met ouders): donderdag 2 april vanaf 15.00
- Broodmaaltijd rond het Laatste Avondmaal: Witte Donderdag 9 april 16.00 uur
- Oefenen voor de Communieviering: vrijdag 8 mei 14.00 uur
- Vrijblijvende deelname aan overige vieringen en activiteiten voor kinderen
OUDERS
- Ouderbladen geven een samenvatting en uitleg bij de les; suggesties om samen te doen
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- Ouders werken samen met hun kind na de les aan het betreffende hoofdstuk.
- Er zijn twee ouderavonden voor de ouders (maandag 6 januari 20.00 uur/ maandag 9 maart
20.30 uur)
- Ouderhulp: (zie hieronder)
- Pastoor Rudo wil graag bij u thuis met uw gezin kennismaken. Op een lijst kunt u invullen
wanneer u dit schikt. Wanneer u tijdens deze avond nog niet hebt ingetekend, zal hij contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Verplicht is dit niet, prettig wel.
Ouderhulp
We verwachten dat een van beide ouders zich aanmeldt voor één van onderstaande groepen.
De werkgroep Eerste Communie zorgen voor indeling, begeleiding en coördinatie.
1. Commissie liturgie
Deze ouders zoeken teksten uit, maken boekjes en zorgen voor de organisatie van de
Kennismakingsviering, EHC vieringen en Dankviering in de kerk.
2. Commissie versieren
Deze ouders zorgen voor de versiering en attributen bij de Kennismakingsviering, EHC
vieringen en de Dankviering in de kerk.
3. Commissie activiteiten
Deze ouders zorgen voor de voorbereiding en begeleiding bij de Speurtocht,
Verzoeningsweg, Witte Donderdag broodmaaltijd en het samenzijn na de dankviering.
4. Hulpouders lessen
Deze ouders zijn aanwezig bij de lessen en helpen bij de voorbereiding van werkjes.
Ouderbijdrage en kerkbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt € 50,- . Hiervan worden bekostigd: kopieerkosten (project,
knutselwerkjes, ouderavonden, lied- en gebedenboekje), benodigdheden voor de lessen (t.b.v.
visueel materiaal en het knutselen), klapper, rozenkransboekje, versiering van de kerk, koffie/thee
bij ouderavonden.
Richtbedrag voor de jaarlijkse kerkbijdrage (actie kerkbalans) is 1% van het netto jaarinkomen.
Maar uiteraard is elk bedrag welkom. Ieder wordt uitgenodigd tot een bijdrage naar draagkracht.
Doet u ook mee?
INSCHRIJVING
U kunt uw kind tijdens deze avond aanmelden voor de Eerste Communie d.m.v. het
inschrijfformulier en contante betaling van de ouderbijdrage van € 50,- .
U kunt uw kind ook aanmelden door het inschrijfformulier dat u vindt op de website
www.mariatenhemelopnemingparochie.nl te mailen aan:
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
met betaling van de bijdrage van € 50,- tot uiterlijk 20 december 2019 bij Daisy Janssen.
VRAGEN / CONTACT
Pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, Millingen a/d Rijn, 06 46193591, rfrankenpr@hotmail.com
Daisy Janssen, Wethouder Koenenstraat 9, Millingen, 06-13593322, jeroendaisy@xmsweb.nl
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