
Vught, september 2016 
Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 

 
 
 
 
 

 
Beste ouders, 
 
De eerste geloofsstap in onze katholieke kerk is het Heilig Doopsel en daarop volgt de 
Heilige Eucharistie (het ontvangen van de Heilige Communie) meestal rond 8 jaar. De 
derde geloofsstap is het Heilig Vormsel meestal rond 12 jaar.  
Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk op  
Hemelvaarstdag 25 mei (om 10.00 uur of 12.00 uur) kan je kind voor het eerst de  Heilige 
Communie ontvangen. Het gaat voornamelijk om kinderen uit de groepen 4 van de Schalm, 
de Piramide en de Springplank én iedereen die zich daarbij wil aansluiten.  
 
De geloofsgemeenschap nodigt jullie als ouders uit om je kind na het H.Doopsel ook te 
begeleiden naar het ontvangen van de Heilige Eucharistie. Onze parochie biedt daarbij 
graag ondersteuning. 
 
Wij nodigen jullie hierbij uit voor een informatieve ouderavond op dinsdag 27 september 
a.s.  om 20.15 uur in het zaaltje van de H.Hartkerk (ingang via de kerk aan het Loefplein).  
Die avond is er tijd voor onderlinge kennismaking, een uitleg over wat geloven in God kan 
betekenen en een uitleg over de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie in onze 
parochie. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen dit jaar nu we met een nieuwe 
samenstelling van de Communie werkgroep verder gaan. Er is een nieuwe site 
www.communievught.nl waar alle informatie over de jaarplanning en de bijeenkomsten 
te vinden is. De bedoeling is om je kind liefst vóór 27 september via de site in te 
schrijven. Op de ouderavond  neem je dan de pasfoto mee en het inschrijfgeld in een 
envelop met de naam van je kind. Op deze manier is de groepsamenstelling op de 
ouderavond bekend. Er zijn twee groepen op maandagen ongeveer eens in de twee weken. 
 
Op zondag 6 november is om 11.00 uur de presentatieviering waarin alle communicanten 
(en ook vormelingen) voorgesteld worden aan de parochie. Na afloop ontvangen ze hun 
eigen communiemap. Het is belangrijk dat alle kinderen hierbij aanwezig zijn. 
Vanaf maandag 14 november beginnen de bijeenkomsten voor de kinderen. 
 
Welkom op de informatie avond! Indien er vragen zijn, bel of mail gerust. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
namens de Communiewerkgroep H.Hartkerk, 
Carolijn van Voorst (tel.6576535 / cvanvoorst@tiscali.nl) 
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