
 
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die in aanmerking komen voor de 

Eerste Heilige Communie in 2019 

 

 

Zoetermeer, november 2019 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Uw dochter/zoon komt dit jaar in aanmerking voor de Eerste Heilige Communie (EHC). 

Daarom ontvangt u deze brief. De werkgroep EHC is al met de voorbereidingen van deze 

speciale gebeurtenis begonnen. De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers uit het 

vicariaat ‘De Wijngaard’ en de pastor. Ook hebben de leerkrachten van de katholieke 

basisscholen in ons vicariaat een belangrijk aandeel in de voorbereiding van uw kind. 

Toch is de belangrijkste rol voor u weggelegd. Hoe u denkt en praat over de Eerste 

Heilige Communie kan ervoor zorgen dat uw kind zich ook na deze EHC betrokken voelt 

bij de vieringen van onze geloofsgemeenschap. 

 

Als uw kind ook mee gaat doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie (uw 

kind moet wel gedoopt zijn en in groep 4 of 5 van de basisschool zitten) dan vult u 

bijgaand strookje in. Naast uw handtekening is het ook nodig dat uw kind zijn/haar 

handtekening zet. Met het ondertekenen verklaart u zich bereid om thuis de nodige 

aandacht aan de voorbereiding te besteden. Wij verwachten u (tenminste één van de 

ouders) dan ook op de te houden ouderavonden.  

 

De antwoordstrook moet uiterlijk vrijdag 21-12-2018 a.s. ingeleverd zijn. 

De voorbereiding van de kinderen start zondag 27-01-2019. Dit wordt vooraf gegaan 

door een ouderavond op woensdag 16 januari 2019 om 20.00 uur in De Wijngaard. 

 

De communieviering staat gepland (onder voorbehoud) op zondag 23 juni 2019.  

 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben verblijft met vriendelijke groet, 

 

De werkgroep Eerste Heilige Communie 

Vicariaat “De Wijngaard” 

 

 



 
 

ANTWOORD 

 

op de uitnodiging voor de Eerste Heilige Communie van 

 

naam kind : ............................................................................................................................ 

 

adres : ................................................................................................................................... 

 

postcode en woonplaats: .................................................................................................... 

 

telefoonnummer : .............................................../ 06-....................................................... 

 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

geboortedatum : .................................................................................................................. 

 

parochie en plaats van doop: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ondergetekende, ouder of verzorger, stelt het op prijs dat bovengenoemde leerling van 

 

basisschool : .................................................... groep : .......  wordt voorbereid op de Eerste 

Heilige Communie. 

 

Zelf ben ik bereid thuis daaraan de nodige aandacht te besteden en deel te nemen aan 

de ouderavonden. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:…………………………………………………………………………… 

 

Handtekening kind: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

AUB. vóór 21-12-2018 inleveren bij of opsturen naar: 

 Carla de Pauw  

 Thomas Morelaan 6  

 2721 AV  Zoetermeer 

 tel. 06 535 16 225  of 079-3610680 

 r.depauw@casema.nl  
 

mailto:r.depauw@casema.nl

