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Beste ouders,  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief die het Samenwerkingsverband van de parochies in Rij-

en-Dongen uitbrengt in het kader van de Eerste Communievoorbereiding.  

Wij willen u met deze nieuwsbrief een extra kans geven om betrokken te blijven bij de Eerste 

Communie in uw gezin. In deze nieuwsbrief vindt u tevens actuele informatie. 

U kunt deze brief gerust doorsturen naar belangstellende peetouders en grootouders van uw 

communicant en andere geïnteresseerden. 

 

Impressies van kindernevendienst op 13/14 december. 
In het weekend van 13/14 december kwamen de communicanten naar 

de kerk om in de sfeer van kerstmis te komen. Een werkgroep van ou-

ders had een programma voorbereid. 

Na het welkom gingen de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Daar hoorden ze een verhaal over ‘in verwachting zijn’. Wat kun je doen 

om het kindje dat geboren wordt goed te kunnen ontvangen?  

Het kindje Jezus gaf zijn ouders –ja zelfs de hele wereld- nieuwe hoop. 

Zo geeft elk kind dat geboren wordt de wereld hoop. En… dat blijft toch 

zo?  

De communicanten en hun broertjes/zusjes schreven in de kinderne-

vendienst op hoe zij nog altijd hoop geven aan anderen. Of –in kerst-

taal-: hoe zij nog steeds anderen licht brengen. Teruggekomen in de 

kerk hingen zij hun kaartjes in een kerstboom.  

 

Hoe proberen kinderen licht te zijn voor anderen? 

Lief zijn voor me zieke oma; mensen helpen die alleen zijn, bijvoorbeeld ook er heen 

gaan; helpen opruimen; dingen geven aan mensen die het nodig hebben; ik vind dat 

mensen elkaar moeten helpen in moeilijke tijden, zoals scheidingen; vriendelijk zijn 

voor elkaar; goed samenwerken; je bent grappig; als ik aardig doe; papa en mama ik ga 

je helpen, enz., enz.. 

 

Ouderverdieping. 
Geloven kun je niet alleen. Je hebt mensen nodig die je een weg kunnen wijzen, die je op pad 

helpen… en die je onderweg ook gaande kunnen houden. Ouders kunnen elkaar de waarde van 

het geloof in deze tijd doorgeven! Daarvoor is de aparte avond ‘Ouderverdieping’.  

Wat maken de verhalen die de kinderen in hun voorbereiding gaan krijgen bij u los aan (ge-

loofs)ervaringen? Wat wilt u daarvan doorgeven aan uw kind? En op welke manier? U ontdekt 

gaandeweg waar anderen meer of minder ‘houvast in vinden’. Op het einde van de bijeenkomst 

delen we samen ook symbolisch een brood.  

 

De ouderverdieping voor de Parochie Heilige Geest is op 26, 27 en 28 januari om 

19.30 uur in het Parochiecentrum te Rijen. 

 

Op 2 en 3 februari om 19.30 uur en 4 februari om 9.30 uur en 19.30 uur zijn ouders 

uit Dongen welkom op de eigen ouderverdieping in het Parochiecentrum te Dongen. 

 



Bijeenkomsten voor de kinderen apart. 
In de week voor Carnaval gaan de kinderen met elkaar 

aan de slag. Vier keer komen zij bij elkaar. U heeft als 

ouders alle data ontvangen. 

In de eerste bijeenkomst ontvangen de kinderen hun 

map. Daarin staan alle verhalen die ze op hun midda-

gen horen en er staan opdrachten in om thuis samen 

met de ouders uit te voeren. Je zou ook als ouders 

alvast kunnen gaan beginnen om je communicant het 

Onze Vader te leren (als het nog niet bekend is). Het is 

een rijk gebed waar je je leven lang inspiratie uit kunt 

putten, om er telkens weer nieuwe betekenis in te 

ontdekken. 
 een kindermiddag in 2014 in Rijen 

De Eerste Communieviering. 
Een groepje ouders is inmiddels volop bezig om een mooie viering te maken.  

Op één van de kinderbijeenkomsten vragen we kinderen om hun eigen gebed te formuleren. Een 

deel daarvan neemt het vieringengroepje mee om te gebruiken in de Eerste Communieviering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie van de voorbereidingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Begeleiding van de kindermiddagen. 
Op 27 januari in Dongen en op 4 februari in Rijen zijn de avonden, waarop ouders die de kinderen 

op de kindermiddagen gaan begeleiden, verwacht worden (Parochiecentra, aanvang: 19.30 uur). 

Daar krijg je een handleiding en verdelen we taken. De leiding van de kindermiddagen is in han-

den van Willi van der Vaart, Jos van Dongen en pastor Peter Derks. 

 

Gezinskerk. 
Heeft u als eens ooit gehoord van de Gezinskerk? 

Het gaat om bijeenkomsten op zondagmorgen voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 

12 jaar. Daarbij zitten de kinderen nu eens een keer niet een uur stil in de kerk, maar gaan ze 

volop met elkaar –en samen met u als ouders- aan de slag.  

Elke tweede zondag van de maand is er Gezinskerk, aanvang 10.00 uur. Door het jaar heen ko-

men alle belangrijkste elementen van het christelijk geloof aan de orde. In februari is het thema 

‘vasten en feesten’. Kijk op de website van de parochies voor de laatste informatie.  

Kom gerust ook eens een keertje ‘kijken’! 

Aanmelden kan via info@parochiedongen.nl en info@parochieheiligegeest.nl  
 

Namens de werkgroepen Eerste Communie, 

Pastor Peter Derks. 

E-mail: pderks@parochiedongen.nl 
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