
DE EERSTE COMMUNIE IN 2016 

Lange jaren gebeurde de eerste communie in de parochie. In onze rubriek Historiek vind je nog heel wat 

foto's uit die tijd. Toen kwam er een tijd dat de school O.-L.-Vrouwinstinstituut Pulhof tijdens de lessen 

de voorbereiding deed en de viering in onze kerk plaats had. 

Op vraag van de godsdienstinspectie voor het bisdom Antwerpen en de diocesane begeleider identiteit en 

pastoraal gaan parochie, school en ouders voortaan nauw samenwerken aan de voorbereiding en viering 

van de eerste communie die in 2016 plaats heeft op zaterdag 30 april om 10.30 uur. Graag willen we u 

informeren over het traject dat we zullen gaan. 

De visie van het bisdom achter de nieuwe manier van werken is de volgende: 

 Alle kinderen in een katholieke school krijgen godsdienstles. Niet alle kinderen uit een klas doen hun 

eerste communie. De school heeft niet tot taak de catechetische voorbereiding op de eerste communie 

te doen. 

 Geloofsinitiatie gebeurt in de eerste plaats in het gezin. Ouders zijn dus de eerste betrokkenen bij de 

voorbereiding op de eerste communie. Ouders zijn deelnemers aan het gebeuren, ze spelen er een 

actieve rol in. 

 Bij geloofsopvoeding hoort initiatie of inwijding in het gebeuren. Dat vereist een gemeenschap waarin 

men kan leren geloven en waarin men mag thuiskomen. De parochie is zo'n gemeenschap die 

kinderen en hun ouders catechetisch kan voorbereiden op de eerste communie door hen te laten 

proeven wat eucharistie is en wat een geloofsgemeenschap betekent. 

Daarom zullen de school, de ouders en de parochie nauw samenwerken. Dat is een nieuw gegeven en we 

zullen proberen om er samen onze schouders onder te zetten. Wie zal nu wat doen? 

- De ouders zullen samen met hun kinderen thuis via een boekje geloofsgesprekken houden en zich 

voorbereiden op die grote dag dat hun kinderen voor het eerst te communie gaan. 

- In het vak rooms-katholieke godsdienst zal de school, zoals haar programma dat voorziet, lessen 

aanbieden rond de thema's ‘water' en ‘brood-tafel-maaltijd'. De leerkrachten zullen ook de liedjes 

aanleren en regelmatig naar het boekje verwijzen. 

- De werkgroep liturgie van de parochie zal een kennismakingsmoment in de kerk en drie 

ingroeivieringen aanbieden. Op woensdag 28 oktober zullen ouders en kinderen om 13.30 uur onze kerk 

bezoeken. De ingroeivieringen hebben plaats op zondag om 10 uur. Elke viering is opgebouwd rond een 

thema dat verwijst naar een belangrijk deel van de eucharistieviering. De kinderen en hun ouders zullen 

daarin meedoen. Die vieringen zijn als volgt gepland: zondag 22 november met de klemtoon op 

‘welkom', zondag 10 januari met de klemtoon op het ‘woord' en zondag 28 februari met de klemtoon op 

de ‘tafel'. Ouders en kinderen worden die zondagen telkens om 9 uur verwelkomd voor een kort 

catechetisch moment en concrete afspraken. Na de viering praten mensen na bij een drankje. Kinderen en 

hun ouders zijn ook heel welkom in de gezinsvieringen van Kerstmis (24/12) en Lichtmis (laatste zondag 

van januari, 31 januari) en in de viering van paasdag op 27 maart. 

Een eerste infoavond voor de betrokken ouders had plaats op 2 juni. Een tweede infomoment had 

plaats op dinsdagavond 29 september in ons parochiecentrum Bergheem. Daar werd de 

catechesemethode verder toegelicht en besproken. Op 28 oktober brachten eerste communicanten 

en hun ouders een bezoek aan onze kerk. Op zondag 22 november had de eerste ingroeiviering 

plaats. We werken nu aan de voorbereiding van de tweede ingroeiviering op 10 januari, feest van 

het doopsel van Jezus. 

We nodigen alle parochianen nu al uit om die vieringen actief mee te maken en de kinderen die zich 

voorbereiden op hun eerste communie, in ons midden te verwelkomen. Het is belangrijk dat zij de 

ervaring opdoen van een warme gemeenschap en dat ze voorbeeldfiguren leren kennen die hen geleiden 

op de weg van het christelijke geloof.  

U zal er nog van horen! 

Mia Verbanck in naam van de werkgroep 


