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Beste ouders 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief die het Samenwerkingsverband van de parochies in Rijen-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. 
 

De eerste twee bijeenkomsten van de kinderen 
Nog voordat de kinderen de eerste keer hun middag hadden, 
werden hun ruimtes klaargemaakt. Op de foto ziet u Jos Bie-
mans die op de zolder boven de ingang van de Maria Magda-
lenakerk een deel van de poort weer naar beneden takelt. Jos 
heeft deze poort enkele jaren geleden zelf gemaakt. De poort 
ziet er nog steeds prachtig uit en komt goed van pas bij de 
voorbereidingen. 
De andere Jos, Jos van Dongen, richtte op bijna dezelfde tijd in 
Dongen de kerken in.  
Het lied ‘Wees welkom allemaal’ werd gemakkelijk meegezongen door de kinderen. Alsof ze het al jaren 
kenden. Vervolgens hoorden de kinderen een verhaal waarin Jezus duidelijk maakte dat kinderen –en ande-
re kwetsbare mensen- voor God op de eerste plaats staan. (Een mooie uitdaging voor ons, volwassenen: 
hoeveel ruimte geven wij aan anderen? Wie mag er op de eerste rij zitten?) Om te laten zien dat de kin-
deren graag met Jezus meedoen, maakten de kinderen in het Land van God een zelfportret. 
Op het einde van hun eerste bijeenkomst stonden de kinderen stil bij hun doopsel.  
Toen het ging over ‘gedoopt worden (in de naam van de Vader, Zoon en) Heilige Geest’, vertelde een com-
municant: “De Geest, dat ben ik zelf. Die zit in mij.”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tweede bijeenkomst hoorden de kinderen over Levi de tollenaar: een belastingambtenaar die een deel 
van het belastinggeld in eigen zak stak en daardoor werd gepest. De kinderen vertelden over gepest wor-
den. Verrassend (?): in één van de groepen stak ruim de helft van de kinderen de vinger op toen de vraag 
werd gesteld wie er wel eens gepest is! 
Op het einde van de eerste bijeenkomst gingen de kinderen naar een beeltenis van Maria. Ze kregen er wat 
uitleg over het Wees Gegroet en deelden hun gebedsintenties. 
Er werd gebeden voor overleden opa’s en oma’s. Maar ook voor een overleden hond en een overleden goud-
vis. Eén kind vroeg aan Maria heel goed te worden in zijn sport. 



Ouder-kindbijeenkomst op 7 maart 
Op zaterdag 7 maart is de eerste ouder-kindbijeenkomst. 
De communicanten met (minimaal) één ouder worden hier verwacht.  
We beginnen met een korte bezinning. Daarna gaan we schilderen en krijgen de kinderen een rondleiding 
door de kerk. De groepsindeling is bij u als ouders bekend. Aanvangstijden: 9.00 uur en 11.00 uur Laurenti-
uskerk; 13.15 uur en 15.00 uur Maria Magdalenakerk.  
Mocht u nog van tijd of kerk willen wisselen, laat het ons dan even weten. 
 

De Eerste Communievieringen 
De Eerste Communievieringen zijn inmiddels zo goed als klaar. 
Centraal in de viering staat het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. 

Dat verhaal gaan kinderen die dat willen, binnenkort op twee 
plaatsen in de Parochie Heilige Geest en Parochie Dongen spe-
len, op een eigentijdse manier. Het wordt opgenomen en de 
film wordt vertoond in de vieringen. U heeft hierover inmiddels 
een mailtje ontvangen. Het is het voornemen van de werk-
groep om in de vieringen met beamer de koppies van alle kin-
deren te laten zien en misschien ook een paar plaatjes van de 
voorbereidingen. Kerkgangers die vroeg aanwezig zijn, zullen 
zich dan niet vervelen. Dat betekent ook dat uw kind in één 
van de volgende bijeenkomsten apart gefotografeerd zal wor-
den. 
Uw kind krijgt ook de vraag of het ‘iets wil doen’, of ‘iets wil 
lezen’ in de viering: voor alle communicanten een passende 
manier van actieve deelname. Bij het oefenen van de vieringen 
krijgen kinderen instructies. 
Er komt nog informatie over het opgeven van gebedsintenties, 
over foto’s in en rondom de vieringen, over de doopkaarsen, 
enz., enz.. 
 

Versiering van de Maria Magdalenakerk 
Er zijn maar een paar ouders die zich hebben aangemeld om de Maria Magdalenakerk te versieren. Dat zou 
kunnen betekenen dat het dit jaar een wat sobere kerk gaat worden. 
Wanneer u nog wat tijd vrij kunt maken: wees welkom allemaal op donderdagavond 19 maart 19.30 uur in 
het Parochiecentrum van Rijen om samen plannen te maken hoe we de kerk nog meer in de sfeer van de 
Eerste Communie kunnen brengen. 
 

Palmpasen 
In het weekend van 28 en 29 maart vieren we Palmpasen.  
Voor wat betreft Molenschot worden Palmpasenstokken op 
school gemaakt (door groep 1 tot en met 4). De kinderen 
zijn welkom om op 28 maart om 19.00 uur in de Annakerk 
hun stok te dragen in de Palmpasenviering. 
In het Parochiecentrum van Rijen worden Palmpasenstok-
ken gemaakt op zaterdag 28 maart om 14.00 uur. De 
Palmpasenviering in de Maria Magdalenakerk is op zondag 
om 10.00 uur. 
In de Hubertus- en de Laurentiuskerk van Dongen worden 
de Palmpasenstokken gemaakt tijdens de vieringen van 
respectievelijk zaterdag 19.00 uur en zondag 10.30 uur. 
Op het eind van deze vieringen komen de kinderen met 
hun stokken terug naar de kerk en worden zij gezegend.  
Uiteraard zijn in alle vieringen ook andere kinderen dan communicanten van harte welkom om Palmpasen 
mee te maken. 
 

Namens de werkgroepen Eerste Communie 
Pastor Peter Derks 
E-mail: pderks@parochiedongen.nl 

 

Een plaat aanwezig op de Ag-

nesschool van Dongen-Vaart. 

Vroeger werden er andere ac-

centen gelegd in een Eerste 

Communieviering. 

Heeft u als eens ooit gehoord van de Gezinskerk? 
Elke tweede zondag van de maand is er Gezinskerk, van 09.45 tot ongeveer 11.30 uur. Dit keer is dat 
dus zondag 8 maart. Dat valt wel heel mooi samen, in het weekend van de workshops!  
Het gaat in de gezinskerk dit keer over ‘klem zitten’. Kinderen en volwassenen staan soms voor een op-
dracht waarbij je je afvraagt: kan ik dat wel?; durf ik dat wel?  
Mozes durfde het volk eerst niet te leiden naar het Land van God. Maar God zei: “Ik ben altijd bij je. Gij 
kunt dè wel”!  
Aan de hand van een paar voorbeeldverhaaltjes gaan we op 8 maart drie creaties maken van ervaringen 
met klem zitten en weer verder gaan.  
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