Aan alle geïnteresseerde ouders van de leerlingen uit groep 4
Betreft: INFOAVOND EERSTE COMMUNIE
Eindhoven, september 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 willen wij u deze uitnodiging geven. Voor de leerlingen van
groep 4 is er het komende schooljaar weer een speciaal voorbereidingstraject om de eerste heilige
communie te ontvangen in onze Eindhovense RK parochie Sint Joris, m.a.w. voor het eerst mogen zij
helemaal deelnemen aan de eucharistieviering, die in onze kerk zo’n centrale plaats inneemt. Misschien
hebt u als ouders al een moment over de eerste communie van uw zoon of dochter nagedacht, of bent u er
in de drukte van alle dag nog niet aan toegekomen.
Wij nodigen u heel hartelijk uit voor de informatieavond. We hebben dit jaar wederom 3 data, zodat u
één van deze avonden kunt kiezen. Deze drie data gelden voor de stadsdelen Strijp, Gestel, Binnenstad,
Stratum en Tongelre. De bijeenkomsten vinden plaats op het pastoraal centrum aan de St. Jorislaan 51.
14 september, 20.00 uur
20 september, 20.00 uur
22 september, 20.00 uur
Tijdens deze avond gaan we in op vragen als: wat is het belang van de eerste communie (dus: waarom
zouden we überhaupt meedoen?), en wat wordt er aangeboden, of waarover gaat het feitelijk, wat wordt
er van u als ouders gevraagd? Allerlei vragen – ook van praktische aard – willen we dan beantwoorden en
natuurlijk is er alle ruimte voor uw eigen vragen en onderlinge ontmoeting. Ook als u interesse hebt en uw
kind (nog) niet gedoopt is, bent u natuurlijk van harte welkom om te weten wat we tijdens deze
voorbereiding allemaal gaan doen.
Op deze avond kunt u aan het einde uw zoon of dochter al aanmelden via het aanmeldingsformulier.
We zouden u willen vragen om even te melden dat u komt/deelneemt via ons speciale mailadres:
communie@parochiesintjoris.nl en dan s.v.p. duidelijk vermelden: Aanmelding INFO-AVOND + de door u
gekozen DATUM. Uw naam en de naam van uw kind. (ivm coronamaatregelen tegen die tijd laten we u nog
weten of de bijeenkomsten uiteindelijk online moeten plaatsvinden en sturen u dan een link daarvoor).
De eerste communie zal plaatsvinden op 18 en 19 juni 2022 om 11 uur in de Sint Joriskerk.
Dank alvast en heel graag tot ziens op één van de infoavonden!!
Namens het pastoraal team Sint Jorisparochie
Pastoor René Wilmink

