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Enkele jaren geleden koos je voor het

eerste christelijke sacrament,

het DOOPSEL

= opname in de christengemeenschap
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Het was een vrijwillige keuze

én een engagement

om je kind op een gelovige manier 

op te voeden.

Je werd daarbij begeleid

door een catechist of doopheer.



sterke symbolen
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Toen je kind naar school ging,

koos je een katholieke school.

met een christelijk project en

twee uur rooms-katholieke

godsdienst per week .



Vandaag geven we u informatie 

over het tweede sacrament:

de communie.

doopsel, eucharistie en vormsel

horen samen, ze zijn de sacramenten 

van de initiatie of 

opname in de kerkgemeenschap
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Drie partners: de nieuwe visie van 
het bisdom Antwerpen

ouders

school

parochie



OUDERS 

kiezen voor de eerste communie = 

kiezen voor

de eerste volledige deelname 

aan de eucharistie.

ouders



“U wil kinderen bij God brengen,

hen leren ervaren dat Jezus hen heel nabij is.

Je vindt Jezus’ Blijde Boodschap belangrijk voor 
hun leven.

Je wil dat ze steun vinden in een gemeenschap 
van mensen.

Je wil hen helpen geloven dat leven sterker is 
dan al wat het leven moeilijk maakt.” 

Ronald Sledsens



“Er breekt een boeiende 
tijd aan voor u, als ouder. 
Er zullen vragen opduiken 
als: Wie is God? Hoe ziet 
Hij eruit? Heeft Jezus echt 
bestaan? Waarom hebben 
ze Hem gekruisigd? 
Waarom gaan mensen 
dood? Waar is de hemel? 
Is het daar plezant? …”

naar Ronald Sledsens



“Het lijkt me belangrijk om goed in te schatten 
vanuit welk gevoel of ervaring uw kind de 
vraag stelt. 
En u bewust te zijn van uw eigen houding 
tegenover de vraag. 
Goed inschatten welk antwoord voor uw kind 
op dat moment geschikt is. 
Moeilijke vragen niet wegwuiven. 
Geen volledigheid nastreven. 
Durven naar de mening van uw kind vragen. 
Uzelf niet verwijten als u niet kan antwoorden 
en moraliserende antwoorden vermijden.” 



“Kinderen bij God brengen,

gebeurt in een gemeenschap.

COMMUNIE

betekent verbondenheid.”

Ouders, 

parochie 

en school werken samen!



IN DE SCHOOL :

• leren kinderen over 
eucharistie: ‘het 
doopsel, maaltijd 
houden, Jezus 
ontmoeten, brood 
delen, verbondenheid 
vieren, groeien in de 
levenswijze van Jezus, 
zich geven voor 
anderen‘.

school



• verkennen ze 
belevingsvormen en 
attitudes wezenlijk voor het 
meevieren van de 
eucharistie: stilte, symbolen 
en rituelen, vormen van 
vieren, persoonlijk en 
samen bidden, gevoelens en 
uitingen van eerbied voor 
het heilige ... 

• gaan ze in klasverband op 
kerkbezoek en verkennen 
de ruimte voor de 
zondagsviering.



DE PAROCHIE?

staat in voor de catechese

= een verdiepen van 

of een verder groeien in het geloof

parochie



PAROCHIE

organiseert ingroeivieringen = instapmomenten 

om thuis te komen in de eucharistieviering.

Binnen een bestaande vierende gemeenschap 

proeven kinderen en ouders stap voor stap 

samen wat het vieren van eucharistie betekent.



Stap voor stap

In elke viering staat een deel 
centraal:

• viering 1: het welkom

• viering 2: het Woord

• viering 3: de tafel

• viering 4: doen zoals Jezus



Kinderen en ouders doen actief mee in de vieringen.

Ingroeiviering 28/02/2016  - © Mia Verbanck



Samenwerken rond

vier ingroeivieringen

Ouders
thuis met dochter / zoon 
telkens deeltje maken
in het werk- en doeboekje. 
Een handleiding en het  
verwerkingsmoment na de 
viering helpen daarbij. 



School
Leerkrachten van het tweede leerjaar 
bespreken in de les het evangelie van 
de komende ingroeiviering
en kijken met de kinderen regelmatig 
in het werk- en doeboekje.



Parochie
• organiseert de vieringen en onthaalt gastvrij 

kinderen, ouders en gezin binnen de 
bestaande gemeenschap.

• voorganger = pastoor-deken Ronald Sledsens
• organiseert na de viering tot 12 uur 

een naverwerkingsmoment
voor ouders en kinderen.



Ingroeivieringen

in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Middelares,

Strijdhoflaan 18, om 10 uur,

aanwezig zijn om 9.45 uur:

1. zondag 27/11/2016 

2. zondag 15/01/2017

3. zondag 19/02/2017

4. zondag 26/03/2017 



Eerste communie
zaterdag 20 mei 2017 om 10 uur – aanwezig zijn 
om half tien.
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Tweede ouderavond

voor mensen die zich inschreven,

op woensdag 12 oktober om 20 uur 

in Parochiecentrum Bergheem, 

Lodewijk de Koninckstraat 10-12



Ruimte voor 
vragen

pauze



Mijn eerste 
communie

werk- en 
doeboekje



Indeling boekje

Vier grote delen:
1. Welkom
2. Woord 
3. Tafel
4. Doen zoals 

Jezus

Elk deel verwijst 
naar een 
ingroeiviering



Bij elk deel zijn 
opdrachten
voorzien:
schrijven, 
antwoorden op 
vragen,
stickers kleven, 
tekenen …





Mini gebedenboekje



Dank voor uw aanwezigheid 
en uw aandacht.

We geven u een blad mee met praktische 
informatie én een inschrijvingsblad.

U kan zich vanavond nog inschrijven 
of uw inschrijving later regelen.

Wie ingeschreven is, krijgt per mail een 
uitnodiging voor 12 oktober.


