Parochie Sint Petrus’ Banden
Eindstraat 6
5801 CR Venray
Aan alle ouder(s) / verzorger(s) van de communicanten in 2021
Venray, september 2020
Beste Ouder(s)
Fijn dat u uw kind hebt opgegeven voor de eerste heilige communie op 30 mei 2021. Deze
bijzondere dag is een samenspel van u, de school en de parochie. Samen maken we er een
mooie dag van!
Om dit te realiseren zal de kapelaan Marthoma de lessen verzorgen op de scholen. Mochten er
te weinig kinderen op een school zijn, dan zoeken we naar een andere oplossing.
Wij gaan er van uit dat uw kind met regelmaat het boekje mee naar huis krijgt, zo niet vraag er
dan om. U bent dan ook op de hoogte en kunt u er met uw kind over kan praten en eventueel
de map kan aanvullen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om één keer in de maand, op woensdagmiddag van 14.00 -15.30
uur, ook kindercatechese te volgen.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de kinderen op speelse en creatieve wijze bezig met Bijbelverhalen,
communie en het kerkelijk jaar.
Deze bijeenkomsten worden door Ans Bistervels, samen met Corina Plass en Sylvia Heijnen gegeven
in het parochiezaaltje aan het Kerkpad . ( Bij het monument van de bevrijding)
U kunt uw kind opgeven via de site van www.grotekerkvenray.nl/ activiteiten
Ook de data staan al op de site .
De eerste bijeenkomst staat op 16 september gepland. Natuurlijk wordt verwacht dat de kinderen
met regelmaat komen, gezien de tijd die we in de voorbereiding steken.
We gaan uit van 15 kinderen en vol is vol.
Speciale vieringen als voorbereiding op de communie
Ter voorbereiding op de eerste heilige communie gaan we er vanuit dat u naast Kerstmis, Pasen en
Pinksteren ook de maandelijkse gezinsvieringen bijwoont.. De data
van deze vieringen zijn 27-09 / 25-10/ 29-11/ 24-12 / 24-01/ 28-02 / 28-03/ 25-04.
Er zijn vier momenten waarop de kinderen langer blijven. Te weten 29-11 / 24-01 / 28-02 en 2504. De tijden en inhoud ontvangt u nog. In de dienst van 28 maart stellen de kinderen zich voor.
Door kapelaan Marthoma worden 3 avonden gegeven over oudercatechese, waarin verteld wordt
wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Deze avonden zijn op 08-10 /
04-11 / en 10 december om 20:00 uur in de pastorie van de paterskerk.
Verdere communicatie verloopt vanuit de stuurgroep, die samengesteld is uit ouders van
communicanten van de verschillende scholen.
De stuurgroep zal ook regelmatig een beroep op u doen om uw kind in de gezinsvieringen een
actieve bijdrage re laten leveren.in een viering uw kind een voorbede te lezen.
Voor de gemaakte kosten tijdens de voorbereiding van de eerste heilige communie ( muziek, foto’s,
versiering) vragen wij aan de ouders een vergoeding van € 25,Ook worden er van de leuke momenten, geinsviering, knutselen, en de communie dag foto’s
gemaakt welke we uitsluitend op de kerkwebsite plaatsen en u toesturen.
Wij wensen u een prettige voorbereiding toe en zien u graag terug in onze kerk.
Met vriendelijke groeten,
Namens Pastoraal-team;
Deken E. Smeets en kapelaan Marthoma
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