
Aanvraag eerste communie 
 

Dit strookje terugbezorgen aan de 

leerkracht tegen uiterlijk 12/10/18 
 

Gegevens van het kind 
 

Voornaam + naam: 
 

Adres: 
 

Geboorteplaats: 
 

Geboortedatum: 
 

Naam en voornaam vader: 
 

Naam en voornaam moeder: 
 

Telefoon: 
 

E-mailadres: 
 

School: 
 

Kerk en datum van het doopsel: 
 

Adres van toen: 
 

Ik, mama/papa van  
 

…………………………………………………….                                     

wens mijn kind zijn/haar eerste 

communie te laten vieren. 

Handtekening beide ouders: 
 

…………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 

 

Jezus en de kinderen 
 

BEDOELING EERSTE COMMUNIE 

God komt bij de kinderen 

Jezus houdt van alle mensen, zonder 

uitzondering. Wie klein zijn en kwetsbaar, 

komen bij Hem zelfs op de eerste plaats. 

Daarom is het goed dat kinderen Jezus 

leren kennen en mogen ontmoeten. 
 

 
 

De kinderen bij God brengen 

Het begint bij het doopsel. Jullie kind 

werd toen opgenomen in die grote familie 

van christenen die kinderen van God zijn, 

broers en zussen van Jezus. We gaan een 

stap verder en jullie kind mag voor de 

eerste keer mee aan de tafel van Jezus.  
 

Gek van Jezus 

Kinderen zijn vaak gek van Jezus. Naast 

mama en papa, de juf, Mega Mindy en 

nog anderen is Hij voor hen iemand waar 

ze naar opkijken, een voorbeeld. Ervaar 

je dit ook bij jouw kind? 

 

 

Jezus ontmoeten… 

Jezus ontmoeten we in het evangelie, soms 

complex, soms eenvoudig. 

Jezus ontmoeten we in onze dienstbaarheid 

naar de anderen toe.  

Jezus ontmoeten we in tekens van brood 

en wijn, want samen tafelen geeft 

gezelligheid, verbondenheid, geeft 

vreugde, doet zingen, vormt 

gemeenschap. Kinderen komen hierin 

binnen aan de hand van hun mama en 

papa en het hele gezin. 

 

Eucharistie 
Tijdens die maaltijd – die later 

‘eucharistie’ genoemd werd – voelen wij 

ook vandaag Jezus heel dicht bij ons, als 

iemand die meegaat op de weg van ons 

leven.  

 

Wij nemen kinderen mee naar de 

eucharistie  

- omdat wij willen dat ook zij ontdekken 

dat Jezus hen heel nabij is 

- omdat we die Blijde Boodschap 

belangrijk vinden voor hun leven 

- omdat wij willen dat ze steun vinden in 

een gemeenschap van gelovige mensen  

- en vooral omdat we hen willen helpen 

om te geloven dat Gods liefde sterker is 

dan alles wat het leven moeilijk maakt, 

zelfs sterker dan de dood 

 

 

 



We kiezen NIET voor de eerste 

communie 

Ik, mama/papa van  
 

…………………………………………………….                                      

Handtekening beide ouders: 
 

 

…………………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………………… 

 

We kiezen WEL voor de eerste 

communie 

1ste stap: 

We praten erover in ons gezin en we 

maken een keuze en we schrijven 

ons kind en ons gezin in op de weg 

van de eerste communie (okt.). 
 

2de stap: 

Indien ons kind nog niet is gedoopt,  

of nog niet is opgenomen in de  

katholieke kerkgemeenschap, vragen 

we het doopsel aan. (Eén van) De 

ouders maken een voorbereidende 

avond mee. Er zijn drie  

gemeenschappelijke doopvieringen 

voorzien voor deze kinderen:  

- op 17/11/18 in de kerk te Astene 

om 14.30u. 

- op 30/11/18 in de St.-Pauluskerk 

(Oostkouter) om 18u. 

- op 18/11/18 in de Onze-Lieve-

Vrouwkerk (Markt) om 10.30u. 

Bijgevoegd vind je een brief i.v.m. info 

rond het doopsel. 

 

3de stap:  

De pastoor komt op bezoek in de klas  
 

4de stap:  

De kinderen bezoeken met hun klas  

de kerk  
 

5de stap, een hele reeks stappen:  

De voorbereiding met de juf of de 

meester in de klas en de gesprekken 

hierover thuis. 
 

6de stap: Eerste communietocht 
 

7de stap: 

De ‘instapviering’, een ‘gewone’ 

zondagsviering waarin de ouders  

hun kind aanbieden voor de eerste 

communie. Dit heeft plaats op………….. 

in de ……………………………………… 
 

8ste stap:  

De repetities van de  

eerstecommunieviering in de kerk. 
 

9de stap:  

De viering van de eerste communie 
 

10de stap:  

Als kind, als gezin,… groeien we verder 

in de geloofsgemeenschap. 
 

Voor de kinderen v/d  basisschool 

…………………………. 

heeft de eerste communie plaats op 

……………………………….    om ……… 

in de ……………………..kerk  

te …………………… 

 Eerste    

 Communie 
 

 

 

 

 

 

 Infofolder 

  Parochie in Deinze 

   


