
Aanmelding Eerste Heilige Communie 
schooljaar 2018-2019 

 
 
Beste ouders, 
 
We nodigen ook dit jaar de kinderen van groep 4 in onze Norbertusparochie uit om hun Eerste 
Heilige Communie te ontvangen. De data van de vieringen zijn: 
 

 zondag 12 mei om 10.30 uur te Diessen; 
 zondag 19 mei om 11.00 uur te Hilvarenbeek.  

 
Voorbereiding 
De voorbereiding op dit feest doen we deels gezamenlijk en deels in kleinere groepjes, zowel 
in Diessen als in Hilvarenbeek, in vijf bijeenkomsten telkens op woensdagmiddag. De data 
daarvan staan al op onze website: www.h-norbertus.nl bij Vieringen> Bijzondere Vieringen > 
Eerste Heilige Communie, onderaan de pagina. Na de viering van de Eerste Heilige 
Communie is er nog een bijeenkomst. Daarin kijken we met de kinderen terug op een prachtig 
communiefeest.  
 
De voorbereiding geschiedt aan de hand van een project rond diverse thema’s. Hierbij wordt 
op een kindvriendelijke en interactieve manier gewerkt, met aandacht voor de inbreng en de 
creativiteit van de kinderen. 
 
Naast de bijeenkomsten zijn er opdrachten voor thuis. We gaan ervan uit dat u als ouders ook 
thuis samen met uw kind de voorbereiding ter hand neemt. We verlenen u een handreiking 
hoe u dit het beste aan kunt pakken.  
 
Inbreng van ouders 
De leden van de werkgroep rekenen in de voorbereiding op uw hulp. Hierbij valt te denken 
aan het voorbereiden van een gezamenlijke maaltijd tijdens de eerste bijeenkomst of het 
helpen begeleiden van activiteiten tijdens de bijeenkomsten. U hoort hierover meer tijdens de 
gezamenlijke ouderavond op donderdag 10 januari 2019 om 19.45 uur in de  
St.-Willibrorduskerk te Diessen.  
 
Kosten 
Om de onkosten van het project (en de materialen die gebruikt worden in de voorbereiding), 
de viering, de fotoreportage tijdens de viering, de maaltijden etc. ongeveer te kunnen dekken, 
vragen wij een onkostenvergoeding van 75 euro per kind. Hierbij is dan ook alles inbegrepen. 
Daar het hier gaat om een onkostenvergoeding en geen tarief, staat dit los van de 
parochiebijdrage. Gelieve dit bedrag vóór 1 december 2018 te voldoen op onderstaand 
rekeningnummer met vermelding van de naam van uw kind en EHC 2019: 
NL49RABO0140958312 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus. 
   
Aanmelding 
Wanneer uw kind wil deelnemen aan de Eerste Heilige Communie, gelieve het dan vóór 15 
november a.s. aan te melden via het aanmeldformulier, dat u vindt op onze website www.h-
norbertus.nl bij Vieringen> Bijzondere Vieringen > Eerste Heilige Communie, onderaan de 
pagina.  



Stuur het ingevulde formulier naar info@h-norbertus.nl  of naar: Parochiesecretariaat, 
Heuvelstraat 1, 5087 AA  Diessen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastoor Steven Barberien  
en leden van de werkgroep Eerste Heilige Communie 
Rosemarie Mensing en Jacqueline de Wit 


