
UITNODIGING EERSTE COMMUNIE 

 

Het wordt weer tijd voor het inplannen van de eerste communie voor de kinderen van het    

2de leerjaar (schooljaar 22/23), zodat we weer een vrolijke viering kunnen laten plaatsvinden 

in onze mooie kerk. 

 

Voorbereiding 

Wij nodigen hierbij de ouders/verzorgers uit om samen met uw kind het pad af te leggen van 

de voorbereiding en viering van de eerste Communie 21 mei 2023. 

De Communievoorbereiding is een pad dat samen met de ouders, kinderen en de parochie 

afgelegd wordt. 

 

Inschrijven voor 22 april 2023 

We vragen u om de deelname van uw communicantje bij de pastoor op te geven voor 22 april 

2023, zodat we op zaterdag 1 mei 2023 om 9.00 uur in de kerk een eerste oudercontact 

kunnen hebben en waarop u alle informatie krijgt. Daarna starten we met de voorbereidingen. 

 

Vier keer 

De voorbereiding zal in een viertal ontmoetingsmomenten plaatsvinden in de pastorie en in 

het kerkgebouw. Hierbij willen we ook graag de ouders betrekken, zodat wij er samen een 

mooie viering van kunnen maken. 

De ontmoetingsmomenten zijn op de maandag 1, 8 en 15 mei 2023, van 16:00 uur tot 

ongeveer 17:00 uur.  

De generale repetitie is op zaterdag 20 mei 2023 van 9:00 uur tot ongeveer 10:00 uur  

 

Wanneer? 

Datum van de viering van de eerste communie, die om 10.30 uur begint, 

is op zondag 21 mei 2023. 

 

Wie? 

Wij willen graag een eerste communieviering waarin iedereen welkom is: opa’s en oma’s, 

ooms en tantes, broers en zussen, peters en meters. En ook alle vrienden en kennissen, zolang 

de dan geldende corona regels nageleefd worden. 

 

Opgeven 

Uw deelname moet u voor 20 april 2023 opgeven bij pastoor Jan Braspenning: 

Via e-mail: J.braspenning@telenet.be 

Telefonisch: 014 699 416 

Schriftelijk: Kerkstraat 5, 2387 Baarle-Hertog 

 

Ondersteuning 

Ondersteuning van de eerste communieviering en de voorbereiding daarop vanuit de parochie 

is in handen van Sandra Jansens,  te bereiken via het volgende e-mailadres 

sandra@jansens.me   
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