
Om aan te geven dat jullie belangstelling hebben voor 
de eerste communie, gelieve ons je interesse kenbaar 
te maken door…

… (bij voorkeur) online aan te melden  
(www.claraparochie.be)

Of (indien dit niet lukt)

… de aanmeldstrook hieronder terug te sturen 
naar een van beide contactadressen

Alle info en mogelijkheid tot definitieve inschrijving krijg 
je normaal gezien op één van de twee info-avonden voor 
ouders. We lichten uitvoerig het opzet, de aanpak en het 
traject toe en blikken met u al vooruit naar de planning.

Gezien de bijzondere omstandigheden (corona-maatrege-
len) hebben we de data nog niet definitief vastgelegd. We 
houden jullie na aanmelding in de maand oktober zeker op 
de hoogte van alle info en data.

PAROCHIE- 
SECRETARIAAT 
EEKLO
Kerkplein 4
9900 Eeklo
09 378 11 78
ips.eeklo@dekenaateeklo.be

☞ PAROCHIE- 
SECRETARIAAT 
KAPRIJKE 
Voorstraat 22 (bus 0001)
9970 Kaprijke 
09 373 67 31
ips.grenskant@telenet.be

☞

☞

☞

Contactadressen 
AANMELDING

Belangrijk!

2022

EERSTE
COMMUNIE

Infofolder

PAROCHIE H. CLARA VAN ASSISI
(EEKLO - KAPRIJKE - SINT-LAUREINS)

2022

EERSTECOMMUNIE
!

Aanmelding eerste communie
(liefst online) zeker te bezorgen voor 1 oktober 2021 aub

Naam ouder(s)

E-mailadres(sen) (verplicht!)

Telefoon of gsm

GEGEVENS KIND
Naam & voornaam

Straat

Nummer Gemeente

Geboortedatum

Doopdatum en –kerk

School (2021-2022)

Let wel: Dit is géén definitieve inschrijving! 
Enkel een aanmelding. Alleen wie zich 
aanmeldt, zal in oktober een uitnodiging 
ontvangen voor infomoment en definitieve 
inschrijving. WWW.CLARAPAROCHIE.BE



Eerste communie 
& EUCHARISTIE
In de eucharistie beluisteren we telkens 
opnieuw Jezus’ woord en we gaan met 
Hem aan tafel, net zoals Hij op het laatste 
avondmaal deed met zijn leerlingen. Door de 
eucharistie groeien we in de kerkgemeenschap. 

De “eerste communie” ligt dus in het verlengde van het 
doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt 
aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond 
ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk. De zondagse 
eucharistie is voor christenen immers een belangrijke 
schakel in het geloof en de gemeenschap waarin dit 
geloof gevierd wordt.

De eerste- 
communieviering

Beste ouders,
Denken jullie eraa

n om je kind in te sch
rijven voor de ee

rste 

communie? Jullie zijn 
van harte welkom!

Weet wel dat niemand zich vandaag
 verplicht hoeft 

te voelen 

in z’n keuze voor
 de eucharistie. 

Meer dan ooit is g
eloof iets 

waar jullie in alle 
vrijheid voor kie

zen: een keuze w
aar jullie 

best in het gezin
 ook even rustig

 over nadenken. 
Ook in het 

‘eerstecommunietraject’ zulle
n jullie immers als ouders actief 

betrokken worden.

Is je kind gedoo
pt (of wensen jullie het 

te laten dopen)?

Willen jullie samen met je kind(eren) 
verder ingroeien

  

in het geloof van
 waaruit we op zondag sam

en vieren?

Zijn jullie bereid 
om de komende maanden verder 

kennis te maken met de eucharistie
 en de plaatselijk

e 

geloofsgemeenschap?

Dan gaan we heel graag met jullie op stap 
het komend 

werkjaar…

 De catechisten en
 parochieprieste

rs  

 van de H. Claraparochie in E
eklo - Kaprijke - Sint-Laureins.

‘Thuiskomen’...
een traject
Hoe kom je ergens ‘thuis’? 
Heel eenvoudig, eigenlijk: door er af 
en toe te zijn, door te proeven van wat 
er gebeurt en al doende meer en meer 
vertrouwd te geraken met de gastheer 
en zijn huis.

Daarom ook voorzien we op weg naar 
de eerste communie een beschei-
den ‘eerstecommunietraject’ voor de  
eerstecommunicanten en hun families. 
Op het menu staan enkele catechetische 
activiteiten (oudermomenten, kerkbezoek, 
eerstecommunietocht, Godly Play…). 
En uiteraard verwachten we jullie enkele 
keren in de zondagseucharistie om mee 
te vieren en om zo stap voor stap in te 
groeien (‘ingroeivieringen’).

Daarbij blijven de godsdienstlessen 
op school uiteraard een belangrijke 
sleutel om kinderen van 6-7 jaar 
ook inzichtelijk te helpen groeien 
in geloof. 

We voorzien na Pasen (17 april 2022) dat kleine groep-
jes kinderen in de zondagsmis hun eerste communie 
vieren. We spreken dan van de eerste communie 
in groepsverband (met kindjes van dezelfde klas en/
of school). Dit gebeurt in die kerken waar we in onze 
parochie volgens de planning de zondagsliturgie vieren 
(in sommige kerken op zaterdagavond).

Daarnaast voorzien we nog een tweede formule, name-
lijk de eerste communie in gezinsverband. Concreet 
wil dit zeggen dat deze gezinnen vrij een zondagsviering 
(zondag of zaterdagavond) kiezen waarbij ze aansluiten 
voor de 1°communie van hun kind (in juni, juli, augustus, 
september ’22).

De kandidaat-communicanten die een broer of zus 
hebben die vormeling is, kunnen desgewenst ook bij de 
vormselviering (in principe op 28-29 mei ‘22) aansluiten 
voor de viering van de eerste communie.

Net zoals elke zondag, zal er bij 
deze gelegenheden gevierd 
worden met veel zorg en 
aandacht voor kinde-
ren en gezinnen. 
Door een goede 
spreiding is het 
feest voor ie-
dereen: voor de 
communicanten 
die een bijzonder 
plekje hebben in 
de liturgie, voor 
de families die van 
dichtbij meevieren 
en voor de parochie-
gemeenschap die zich 
week na week samenge-
roepen weet rond het Woord 
en de Tafel van Jezus.

Elk jaar nodigen wij jonge kinderen (voor 2022: ge-
boren in 2015 of ouder) in onze parochies uit om 
deel te nemen aan de eerstecommunieviering 
in een van de kerken van onze parochie. Graag 
willen wij, in een goede samenwerking met de 

scholen, enkele stapjes 
zetten om de communi-

canten en hun families 
te helpen thuiskomen 

in de plaatselijke ge-
loofsgemeenschappen.


