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Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie in 2018! 

via secretariaat.boaz@outlook.com of bel 023-5277462 
 

Eerste Communie op zondag 22 april 2018: 
Vanaf groep 4 kunnen kinderen eerste communie doen. Eerste Heilige Communie 
doen betekent dat je voor het eerst het heilig Brood ontvangt in een katholieke 
kerkdienst. Het heilig Brood ontvangen heet “communie” en na de eerste keer mag je 
dat steeds als je meedoet in een kerkdienst. 
 
Natuurlijk hoort bij de Eerste Heilige Communie een voorbereiding. Je zoon of 
dochter gaat met andere jongens en meisjes Bijbelverhalen horen en wordt geholpen 
om zich thuis te voelen in de kerk. Bijbelverhalen zijn bedoeld om ons iets van Gods 
kijk op de mens en de wereld mee te geven. Die kijk is vaak verrassend! Het 
belangrijkste is dat je gevoelig wordt voor de Liefde waaruit alles is voortgekomen. 
We hopen kinderen te laten ervaren dat ze nooit alleen zijn. Jezus geeft ons zijn 
Brood in de viering als voedsel voor je geest en je hart: “Ik houd als mens en als God 
zoveel van je dat ik bereid ben mijn leven voor je te geven.” Wat we de kinderen 
meegeven is dit: geloof in Jezus maakt je sterk om goed te doen met je leven, voor 
jezelf en voor anderen die voor God net zo belangrijk zijn als jij.  
 
Hoe gaat eerste communie doen in zijn werk?  
Vanaf 12 januari 2018 doet je kind mee met elf bijeenkomsten en je begeleidt hem of 
haar thuis. Daar gebruiken we een leuke werkmap voor. Natuurlijk kom je een paar 
keer naar de kerk om het gevoel te krijgen: ja, hier zijn we thuis. Zo kan je dochter of 
zoon goed voorbereid meedoen met de feestelijke communieviering:  
op zondag 22 april 2018 om 10.30 uur in de kerk te Overveen. 
Ouders bieden we de mogelijkheid om 1, 2 of 3 geloofsverdiepingsavonden te volgen 
zodat je je kind goed kunt coachen. De voorbereidingsmiddagen zijn op 11 
vrijdagmiddagen van 16.00-17.30 uur in Aerdenhout en bedoeld voor 
communicanten uit de parochies van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, 
Zandvoort en omgeving. 
 
Mocht je zoon of dochter nog niet gedoopt zijn, dan is de doop onderdeel van de 
voorbereiding. Als je kind eerste communie mag doen, aanmelden kan bij: 
secretariaat.boaz@outlook.com of bel 023-5277462 en vraag naar  
Paula van der Voorn.  Zij zorgt dat je alle verdere info krijgt.  
Graag aanmelden voor 20 december 2017, dan ontvang je het rooster. 
Meer info volgt t.z.t. op: http://boazparochies.nl/sacramenten/eerstecommunie/ 
 
 
Hartelijke groet, 
 
pastoor Bart Putter en kapelaan Nars Beemster 
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