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Gennep, september 2021 

 

BETREFT: AANMELDING 1E H. COMMUNIE 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) 

 

We gaan weer aan de slag met de voorbereiding op de 1e Heilige Communie. Na het Doopsel is jullie 

kind nu op de leeftijd gekomen dat hij/zij voor het eerst mag deelnemen aan de Eucharistieviering. Jullie 

kind kan dan voortaan bij de communie-uitreiking het Lichaam van Christus ontvangen. De 1e H. 

Communie is een belangrijk en feestelijk moment in de geloofsopvoeding van kinderen.  

 

Wanneer vindt de 1e H. Communie plaats? 

De Communieviering houden we voor alle communicanten van Gennep en Heijen gemeenschappelijk.  

Dit schooljaar is de Communieviering op zondag 24 april 2022 om 11.00u in de Martinuskerk van 

Gennep.  

 

Hoe meld ik mijn kind aan voor de 1e H. Communie? 

Wanneer uw kind gedoopt is in de R.K. Kerk en in groep 4 zit, kunt u hem/haar aanmelden via het 

aanmeldformulier hieronder. Mocht u vragen hierover hebben, stuur dan pastoor Kessels gerust een 

berichtje: info@parochie-martinus-gennep.nl 

 

Informatieavond 

De informatieavond is bedoeld voor de ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld voor de 1e 

H.Communie. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 19 oktober 2021 om 19.30u in de 

parochiezaal van de pastorie (Niersdijk 1, ingang tegenover de Aldi). Op die avond kunnen we met 

elkaar kennis maken en het traject van Communievoorbereiding bespreken.  

 

Hoe verloopt de voorbereiding op de 1e H. Communie? 

De kinderen worden voorbereid door tien Communielessen die in het parochiezaaltje van de pastorie 

plaatsvinden. Tijdens deze lessen komen thema’s aan bod als: God de Vader, de schepping, Kerstmis, 

Pasen, Jezus met zijn apostelen en de H.Communie. We lezen samen uit de Bijbel en er worden leuke 

kleuropdrachten gegeven. Naast de Communielessen horen ook de gezinsmissen bij de voorbereiding. 

Het is belangrijk dat de ouders met de kinderen in de kerk de Eucharistieviering bijwonen. Daarom 

hebben we een aantal gezinsmissen in het schooljaar gepland die door ons kinderkoor muzikaal 

worden opgeluisterd.  

 

Bij aanmelding voor de 1e H. Communie wordt er van jullie als ouders en kind(eren) verwacht 

dat jullie bij de Communielessen, gezinsmissen en infoavonden aanwezig zijn.  

 

 

Van harte welkom! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

pastoor G. Kessels 
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Aanmeldingsformulier 1e H. Communie.  
 

Svp vóór 8 oktober inleveren!  

 

Onderstaande gegevens graag via e-mail naar pastoor Kessels toesturen:  

info@parochie-martinus-gennep.nl 

U kunt het formulier ook bij de pastorie (Niersdijk 1) in de brievenbus deponeren.  

 

 

 

 

 

 

Roepnaam en achternaam kind:  ..................................................................................................  

 

 

Geboortedatum kind: ....................................................................................................................  

 

 

Adres: ...........................................................................................................................................  

 

 

Postcode en woonplaats: ..............................................................................................................  

 

 

Tel. nr: ..........................................................................................................................................  

 

 

Basisschool:  .................................................................................................................................  

 

 

E-mail adres ..................................................................................................................................  

 

 

Kerk waar het Doopsel plaats vond: ............................................................................................  

 

 

Plaats waar het Doopsel plaats vond: ...........................................................................................  

 

 

Datum wanneer het Doopsel plaats vond:  ...................................................................................  
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