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Beste ouders  

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief die het Samenwerkingsverband van de parochies in Rijen-

Dongen uitbrengt in het kader van de Eerste Communievoorbereiding. Wij willen u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte houden van het verloop van het voorbereidingstraject op de Eerste Com-

munie. In deze nieuwsbrief vindt u tevens actuele informatie die voor u van belang is. 

Startviering 

Op 20 februari zijn in Dongen en in Rijen de startvieringen gehouden. Een aantal ouders heeft een 

prachtige viering samengesteld met als thema ‘Op pad met talenten’. Enkele kinderen hebben hun 

talenten meteen al ingezet door het Bijbelverhaal uit te beelden in een toneelstuk. Daarna kreeg 

elke communicant een rugzakje en mochten ze één talent van zichzelf noemen om in de rugzak te 

stoppen. Gedurende het project komen er talenten bij en zullen de kinderen gaandeweg ontdekken 

welke talenten ze van God ontvangen hebben en hoe ze die kunnen inzetten voor het Land van 

God. Tijdens de eucharistieviering werd elk onderdeel van de viering kort uitgelegd, want samen 

vieren in de kerk, dat moet je leren ervaren en begrijpen. Zo kan ook het inzicht groeien in de 

samenhang tussen de verschillende bijeenkomsten in de voorbereiding en de diepere betekenis van 

communie doen. 

 

 

Ouderavonden 

Dit jaar is er slechts één ouderavond opgenomen in de voorbereiding. Deze avond stond in het 

teken van het project ‘Door de Poort’. Er is uitleg gegeven en iedereen heeft stil kunnen staan bij 

de betekenis van het poortritueel. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen.  

Geloofsverdieping voor jonge gezinnen wordt in onze parochies gegeven in de gezinskerkbijeen-

komsten. Dit is de reden dat er is gekozen om de gezinskerk van harte bij u aan te bevelen. Hierin 

is o.a. ruimte om als ouders onderling te spreken over wat u bezighoudt met betrekking tot ge-

loofsopvoeding en -vragen in uw gezin. In het communieproject zijn een paar gezinskerkbijeen-

komsten opgenomen om u en uw kinderen hiermee te laten kennismaken. Broertjes en zusjes 

kunnen gezellig meekomen, waardoor communie doen een plek krijgt in het (geloofs)leven van het 

hele gezin. 



Wisseling van pastoresteam 

Nog maar nauwelijks gestart met het project, hebben we te maken met een wisseling van het 

pastoresteam. Alle pastors gaan hun talenten elders in het bisdom inzetten en wij krijgen er nieuwe 

pastors voor terug, die met hun talenten ons komen ondersteunen. Peter Derks heeft vele jaren de 

werkgroep Eerste Communie in de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart geleid en sinds een 

aantal jaren ook in de Parochie Heilige Geest. Zijn taken zijn per 1 maart 2016 overgenomen door 

priesterpastor Joost de Bont. Het is voor iedereen nog even wennen aan de nieuwe situatie, maar 

als werkgroep doen we ons uiterste best om er weer een mooi project van te maken. Bij deze willen 

wij Peter nogmaals hartelijk danken voor zijn jarenlange trouwe inzet voor onze werkgroep en 

wensen wij Joost het allerbeste toe in zijn nieuwe taken bij ons. 

 

Eerste kinderbijeenkomst: ‘De poort van duizend-en-een-namen’ 

De kinderen en begeleidingsouders hebben kennis gemaakt met elkaar en met een verhaal uit de 

Bijbel. Voor de eerste keer zijn ze door de Poort gegaan naar het Land van God en hebben daar 

o.a. een silhouet gemaakt van zichzelf. Iedereen hoort erbij, elk kind is bij naam genoemd en wordt 

gezien. Bij God horen, bij de Kerk horen, begint met de doop en hierbij is dan ook uitvoerig stilge-

staan.  

Alle kinderen hebben een eigen werkschriftje gekregen en tussen de bijeenkomsten in kunt u samen 

met uw kind hierin het huiswerk maken. Daarnaast gaat u samen op zoek naar een talent dat past 

in het thema van de bijeenkomst. Dit talent kunt u omschrijven of er een foto of plaatje bijzoeken 

en dan in de rugzak stoppen.  

 

Tip: Na de eerste bijeenkomst kunnen ouders met hun kind in gesprek gaan over talenten, die aan 

baby’s al worden meegegeven door God. Bijvoorbeeld over het talent om van je te laten horen 

(huilen) als je honger hebt of een vuile luier. Papa en mama horen jou huilen en zorgen goed voor 

jou. Zo leer je dat er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Je ontwikkelt het talent ‘vertrou-

wen’. Je mag laten merken wat je nodig hebt en papa en mama zorgen dat je krijgt wat je nodig 

hebt. Zo doet God dat ook. Als een papa of mama zorgt hij voor ons en mogen wij aan Hem 

vertellen (bidden) wat we nodig hebben en we mogen erop vertrouwen dat Hij naar ons luistert.  

Een ander talent kan zijn ‘zorgen voor elkaar’. God zorgt voor de mensen zoals mensen zorgen 

voor elkaar. Papa en mama zorgen voor hun kinderen en leren ze hen om ook zelf dit talent te 

ontwikkelen. Kinderen zorgen ook voor elkaar. Hier zullen ze wel voorbeelden van kunnen verzin-

nen. Voor elkaar zorgen betekent ook dat kinderen die ergens moeilijkheden in ondervinden erbij 

horen en geholpen mogen worden. Ook zij doen ertoe en mogen meedoen. Als kinderen dat leren 

en doen, werken ze mee aan het Land van God.  

 

Ouder-kindbijeenkomst op 12 maart 

Afgelopen zaterdag zijn alle kinderen met hun 

papa’s en/of mama’s bij elkaar gekomen. Als 

eerste hebben we aan het grote Licht, symbool 

voor Jezus en God, ons eigen kleine kaarsje aan-

gemaakt.  

We hebben het stil gemaakt door een meditatie 

en kwamen tot bidden. Daarna stonden we stil 

bij de kruiswegstaties. Elke afbeelding vertelt 

een klein verhaaltje uit het lijdensverhaal van Je-

zus. Elk verhaaltje zegt ook iets over ons eigen 

leven. Over hoe wij dat vandaag de dag nog kun-

nen tegenkomen.  

 

We hebben gezocht naar voorbeelden hiervan. 

Dat was best een moeilijke opdracht. Toch is het 

iedereen gelukt om met vliegerpapier een mooie 

collage te maken. De bijeenkomst werd afgeslo-

ten met een geloofsgesprek.  

  



20 maart: Palmpasen 

In het weekeinde van Palmpasen worden er in de beide parochiekernen verschillende activiteiten 

aangeboden. Het is belangrijk dat u goed kijkt waar en wanneer u verwacht wordt.  

In de Laurentiuskerk is om 10.30 een viering met nevendienst, waarin Palmpasenstokken 

worden gemaakt.  

In Rijen is er op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 palmpaasstokken versieren en op 

zondag om 10.00 uur een kindvriendelijke 

viering met het kinderkoor MM-Kidzz.  

 

De activiteiten worden aangeboden voor zowel 

de gezinnen die zich verbonden weten met het 

project Gezinskerk als ook voor de Eerste Com-

muniekinderen met hun ouders.  

Uitgebreidere informatie en de uitnodiging kunt 

u vinden in de Nieuwsbrief Gezinskerk, (jaar-

gang 2 nummer 3) die u via de mail al ontvan-

gen heeft.  

Vergeet niet om u aan te melden.  

Dit kan via gezinskerk@parochiedongen.nl of 

gezinskerk@parochieheiligegeest.nl. 

Mocht u de Nieuwsbrief Gezinskerk niet ontvangen hebben, dan is deze via de websites van de 

beide parochies te raadplegen. Wij vragen u ook om dit te melden bij de coördinator van de werk-

groep Eerst Communie, zodat u een volgende keer wel een nieuwsbrief ontvangt. Zie onder deze 

brief. 

 

Tweede kinderbijeenkomst: ‘De poort die altijd open is’ 

In de tweede bijeenkomst staat het verhaal van Levi de tollenaar centraal. ‘Jij mag niet meedoen, 

want jij doet stom’ lijkt de wereld van Levi en van ons te willen zeggen tegen mensen. Toch laat 

Jezus zien dat iedereen mee mag doen. Er is voor iedereen steeds een nieuwe kans om het goede 

te doen. De deur (poort) van Jezus staat altijd voor iedereen open.  

Hoe is dat bij de kinderen? Geven die anderen ook een tweede kans? Mogen kinderen, of grote 

mensen met hen meedoen, ook als het niet allemaal zo lekker loopt?  

In deze bijeenkomst gaan we het ook hebben over Maria, de moeder van Jezus en van ons allemaal. 

Bij Maria kunnen we ook altijd terecht, bijvoorbeeld om een kaarsje aan te steken. Bij haar staat 

de poort ook altijd open.  

Als huiswerk kunt u weer samen met uw kind zoeken naar passende talenten bij dit thema. Denk 

bijvoorbeeld aan het talent ‘open staan voor anderen’. Als je iemand niet kent, durf je hem of haar 

dan toch te vragen om mee te spelen? Of als iemand er anders uitziet (andere huidskleur, in een 

rolstoel) durf je daarmee te praten? Mag die jouw vriendje/vriendinnetje worden of ben je bang en 

ga je het liever uit de weg?  

Het ‘open staan voor anderen’ is een belangrijk talent dat Jezus ons wil leren ontwikkelen.  

Denk ook aan ‘vergeven’. Als iemand jou iets heeft aangedaan, je pijn heeft gedaan, heb je de 

neiging om boos te worden of de ander uit de weg te gaan. Kun je het dan ook weer goed maken? 

Durf je iemand een nieuwe kans te geven en te ontdekken dat iemand meer is dan de fouten die 

hij maakt? Jezus wil ons leren het talent te ontwikkelen om te vergeven en het goede in iedereen 

te leren zien. Niemand is perfect en ondanks dat we allemaal fouten maken, mogen we toch alle-

maal meedoen in het Land van God.  

De rugzak met talenten 

Het is de bedoeling dat de rugzak elke woensdagmiddagbijeenkomst wordt meegebracht. Tussen 

de bijeenkomsten in zoekt u samen naar talenten en stopt die steeds in de rugzak. Het schriftje 

kan ook in de rugzak gestopt worden. Op andere bijeenkomsten hoeft de rugzak niet te worden 

meegenomen. 
 

Namens de werkgroep Eerste Communie  

Coördinator Dongen:  Jos van Dongen  adg.van.dongen@home.nl 

Coördinator Rijen:  Lidy Konings   lidykonings@home.nl 

Priesterpastor:   Joost de Bont   joostdebont@planet.nl 
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