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Verdere infoHeel vroeger kon het gebeuren dat twee men-
sen die zich met elkaar verbonden voelden, 

als ze op reis gingen, een aardwerk potje dóór-
braken en ieder de helft namen:  
 
 
 
 
Zoiets kleins deed Jezus. 
Hij nam brood van tafel, 
brak het en gaf het aan die 
naast hem zat: ‘Neem en 
eet, dit is mijn lichaam dat 
wordt gegeven’. Je mag 
het verstaan als: zó wil ik 
zijn voor jou, ik wil bij jou 
horen, zoals deze twee 
stukken brood bij elkaar 
horen. Aan het einde van de maaltijd maak-
te Jezus voor de tweede maal een profetisch 
gebaar. Een mens is eten en drinken. Daarom 
nam hij de beker, sprak weer een dankgebed uit 
en zei: ‘Neemt, drinkt, dit is mijn bloed van het 
verbond…’ Je mag het verstaan als: ik wil je de 
kracht van mijn bloed geven om met jou  
verbonden te zijn. ‘Dit moeten jullie ook doen’, 
heeft hij eraan toegevoegd, ‘om mij te gedenken’. 
Daarmee werd dit eenvoudige gebaar een  
herkenningsteken van christenen.
 
(Uit: klankbeeld ‘Je brood delen – droom of werkelijkheid’)

De vieringen van de 1e Heilige Communie 

vinden in onze parochie plaats op de zonda-

gen na Pasen.

 

Kinderen die mee willen doen, moeten opgege-

ven worden bij het contactadres van de eigen 

geloofsgemeenschap. Bij de voorbereidingen op 

de 1e communie zullen ook de ouders betrokken 

worden, afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

Ook één van de pastores van het pastoraal team 

is bij de voorbereidingen betrokken.  

 

In verband met de onkosten die verbonden zijn 

bij alle activiteiten rond de 1e  Heilige Communie 

wordt een financiële bijdrage gevraagd. Hiervoor 

ontvangt iedere communicant o.a. het werk-

schrift ‘Door de poort’.

 

Voor verdere informatie kan men terecht op de 

website en bij het secretariaat van de parochie.

Voor het eerst deelnemen 

aan de maaltijd van Jezus: 

een nieuwe stap in het geloof!

Voor meer info: 
 www.franciscusenclara.com  

en bij het parochiesecretariaat:  
tel. 0571-274445

secretariaat@franciscusenclara.com

Informatiefolder

 
‘Wij horen bij elkaar 
 zoals de twee helften  
 van dit potje.’



Als we in de katholieke kerk eucharistie 

vieren, worden we op een speciale manier 

verbonden met het leven en het geloof van Jezus 

van Nazareth. Door Hem en zijn levensverhaal te 

herinneren komt Hij in ons midden: zijn manier 

van omgang met mensen, die geïnspireerd wordt 

door Zijn omgang met zijn God. Zo wijst Jezus 

ons de weg van het geloof. 

Tijdens het vieren van de eucharistie wordt er 

altijd uit het levensverhaal van Jezus gelezen. 

Daarna ontvangen en delen wij het brood, zoals 

Jezus dat op het einde van zijn leven deelt met 

zijn leerlingen. Dat brood en ook de wijn worden 

door Jezus heel speciaal verbonden met zijn 

eigen leven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het ontvangen en delen van het brood, het 

‘Lichaam van Christus’, worden wij gevoed om 

ook in ons eigen, dagelijks leven die weg van 

Jezus te gaan.

Kinderen in de leeftijd van 7-8 jaar (vanaf 

groep 4 van de basisschool), die gedoopt 

zijn, kunnen meedoen met de 1e Heilige Com-

munie. Voorafgaande aan de viering van de 1e 

Communie komen de communicanten een aantal 

keren bij elkaar om zich op het grote feest voor 

te bereiden. 

 

In onze parochie gebruiken we daarbij het 

project ‘Door de poort’. In dit project maken de 

communicanten op een speelse manier nader 

kennis met de persoon en het leven van Jezus. 

We vertellen verhalen uit het leven van Jezus. 

Ook leren ze hoe het is om deel uit te maken 

van de gemeenschap van mensen die geloven in 

Jezus. Daarbij gaan de kinderen elke keer als ze 

samenkomen door een poort naar het ‘land van 

God’. Dit land is een plek waar het goed toeven 

is en iedereen zichzelf mag zijn. 

 

Tijdens deze voorbereidingsperiode worden 

ook de ouders uitgenodigd om zich te verdiepen 

in hun eigen geloof en krijgen ze handvatten 

aangereikt voor de gelovige opvoeding van hun 

kind(eren).

Een sacrament kan je omschrijven als een 

‘heilig moment’. Bij het ontvangen van een 

sacrament geloven we dat God op een speciale 

manier onder ons aanwezig is.  

 

De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten:  

1. de doop 

2. de eucharistie 

3. het vormsel 

4. de huwelijkssluiting 

5. de priesterwijding 

6. boete en verzoening 

7. ziekenzalving. 

 

De 1e Heilige Communie is de 

eerste keer dat een communi-

cant de communie ontvangt 

tijdens een eucharistieviering. 

Van die eerste keer maken we 

een extra feestelijke viering. 

Maar alle verdere keren dat we 

eucharistie vieren zijn eigenlijk even waardevol.

Wat is dat:  
eucharistie vieren?

De viering van de 
1e communie:  

een sacrament?

‘Eet van dit brood, 
het is mijn lichaam; drink uit 
deze beker, want het is mijn 
bloed, dat voor jullie vergo-
ten wordt. Blijf dit doen om 
mij te gedenken.’

Hoe vindt de voor-
bereiding op de  
1e communie plaats


