
 

 
          locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting 

Beste ouders, 

 

In onze parochie Heilige Drie-eenheid, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting, 

is de Eerste Heilige Communie een belangrijke en blijde gebeurtenis. 

Voor de eerste keer kunnen de kinderen ervaren dat Communie betekent: allemaal samen zijn 

wij één. Wij willen dit vieren door samen in de Cenakelkerk het brood te delen en samen de wijn 

te drinken, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 
 

Wij nodigen jullie van harte uit om jullie kind in te schrijven voor de Eerste Heilige Communie. 

De kinderen breken en delen samen met hun ouders voor het eerst het brood tijdens de mis in 

de Cenakelkerk op Witte Donderdag 6 april 2023. 

De Feestcommunie wordt in de Cenakelkerk gehouden op zondag 14 mei 2023. 
 

Praktische informatie: 

+ Onze voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is gericht op kinderen  

die in groep 4 + 5 van de Basisschool zitten. 

+ Voor de communicanten organiseren wij 6x een Kinderbijeenkomst op een 

zaterdagmiddag en 2x op een zaterdagochtend in de maanden februari tot en met mei 

2023. 

De eerste Kinderbijeenkomst van onze communievoorbereiding vindt plaats op: 

zaterdag 4 februari 2023 van 10.00 - 11.30 uur. 

Tijdens deze eerste Kinderbijeenkomst nodigen wij jullie hele gezin van harte uit! 

+ Voor de ouders van de communicanten organiseren wij 4 informatieve en/of inhoudelijke 

ouderavonden. 

 De eerste ouderavond vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 om 20.30 uur. 

+ Ouders zijn welkom bij één of meerdere keren Kinderbijeenkomsten. 

(Informatie hierover tijdens de ouderavond op 1 februari.) 

+ Mocht jullie kind nog niet gedoopt zijn, dan kan de doop gedurende 

de voorbereidingsperiode plaats vinden. 
 

Wanneer jullie besloten hebben om jullie kind te willen laten deelnemen aan de 

voorbereidingsbijeenkomsten en de Eerste Communie in de parochie Heilige Drie-eenheid, 

locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting, 

ontvangen wij graag het door jullie volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier 

uiterlijk 31 december 2022 op één van de onderstaande manieren. 

- Als scan per mail: contactpersoon: Ester van der Linden: 

eerstecommunie.cenakelkerk@gmail.com 

- Geprint per post: secretariaat van de Cenakelkerk: Pastoor Rabouplein 1, 

6564 BP Heilig Landstichting, t.a.v. Communiewerkgroep. 

Jullie krijgen rond 14 januari 2023 bericht van ons over de start van de voorbereiding. 

De data van het verdere voorbereidingsprogramma sturen wij jullie dan ook toe. 

De kosten voor de gehele communievoorbereiding bedragen € 50,=, graag betalen op de eerste 

ouderavond. 
 

 Met vriendelijke groeten,  

  Werkgroep Eerste Communie, locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting 
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