Uitnodiging informatieavond
eerste heilige Communie
2020-2021 Sint Annaparochie
Zoals elk jaar wil de Sint Annaparochie de kinderen uit De Heen, Dinteloord,
Kruisland, H. Gummarus, Nieuw-Vossemeer, Vredeskerk, Welberg de
gelegenheid geven om hun eerste heilige Communie te doen.
Wanneer uw zoon of dochter in groep vier zit dan kunt u uw kind aanmelden via de website van de
parochie www.sintannaparochie.com of door het inschrijfformulier vóór 14 oktober terug te sturen
naar het parochiesecretariaat H. Gummaruskerk in Steenbergen (Westdam 83, 4651 BE Steenbergen). U
kunt de gegevens van het inschrijfformulier ook mailen naar familiecatechese@sintannaparochie.com
We beginnen dit jaar een maand later met de communievoorbereiding dan voorgaande jaren. Door de
uitbraak van het coronavirus zijn onze kerken
een paar maanden minder toegankelijk geweest. Eind
september en begin oktober hopen we de 1e communie van het voorgaande jaar af te sluiten. Op
dinsdag 13 oktober om 19.30 uur wordt voor ouders en/of verzorgers van alle communicanten uit de
Sint Annaparochie een informatieavond gehouden in de Gummaruskerk (ingang Lourdeskapel) in
Steenbergen waar verdere uitleg gegeven zal worden over de voorbereiding op de eerste heilige
Communie.
Een overzicht van de bijeenkomsten vind u onderaan dit document.
Aan de voorbereiding op de eerste heilige Communie zijn kosten verbonden. Wanneer u geen
parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar
parochiebijdrage. Voor 2020 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 122,--. Dit bedrag wordt gebruikt
voor het pastorale werk in de parochie, waaronder de voorbereiding op de 1e communie en het
onderhoud aan onze gebouwen.
De kosten voor het eerste communieprojectboek ‘Blijf dit doen’ en de kosten voor materiaal kunt u op
de informatieavond betalen. De kosten voor het projectboek en de kosten voor het materiaal zijn samen
€25,00.
Meer informatie over de eerste heilige Communie kunt u vinden op onze website:
www.sintannaparochie.com

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers werkgroep familiecatechese
Lenie Robijn, pastoraal werkster
Sebastian Chazhoor, pastor

Aanmeldformulier
eerste heilige Communie 2020-2021
Sint Annaparochie
Voor- en achternaam communicant:
Doopnamen:
Geslacht*: jongen / meisje
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:

Mobiel ouders:

Voornaam en achternaam vader:
Voornaam en achternaam moeder:
E-mail ouders:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Gedoopt*: ja / nee
Doopdatum:
Kerk (volledige naam) waar de communicant gedoopt is:
Plaats waar de communicant gedoopt is:
School:
Groep/klas:
Huidige parochiekern die u nu bezoekt*: Kruisland, H. Gummarus (Steenbergen), Nieuw-Vossemeer,
Vredeskerk (Steenbergen) of andere plaats:
Overige vragen:
Ziektes, allergieën e.d. waar rekening mee gehouden moet worden:
Speciale voedingsvoorschriften:
Privacywetgeving:
De parochie vraagt aan ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar
toestemming voor het maken of publiceren van foto’s van de communicant en eventueel aanwezige
familieleden voor publicatie in de (digitale) nieuwsbrief van de parochie, het parochiebericht of de
website van de parochie.
Ik maak (wij maken) geen bezwaar / wel bezwaar* tegen publicatie van namen en foto's van de
communicant tijdens de voorbereidingsactiviteiten en viering van de eerste heilige Communie en
parochiële kinderactiviteiten.
Handtekening ouder(s), verzorger(s):

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Als uw kind niet in één van de kerken van de Sint Annaparochie is gedoopt, wilt u dan een officieel
doopbewijs van de kerk waar uw kind wél gedoopt is bij die kerk opvragen en inleveren op de
informatieavond of zo snel mogelijk daarna op het parochiecentrum.

Familiecatechese 2020-2021
Sint Annaparochie
Dinsdag
19.30 – 20.30 uur
13 oktober
Gummaruskerk,
Steenbergen
Zondag
15 November

Informatieavond voor ouders van alle communicanten uit de
Sint Annaparochie

10.45 – 12.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst communicanten 1
Ouderbijeenkomst 1

Zaterdag
12 December

17.00-19.00 uur

Bijeenkomst communicanten 2 en samen eten en maken foto’s
silhouetten

Vredeskerk,
Steenbergen

19.00-20.00 uur

Familieviering voor alle communicanten

Donderdag
24 december

Kerstavond

Kerstvieringen volgens rooster

09.30 – 10.30 uur

Familieviering voor alle communicanten

Gummaruskerk,
Steenbergen

Zondag
17 januari

Gummaruskerk, 10.45 – 12.00 uur
Steenbergen
11.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst communicanten 3
Ouderbijeenkomst 2

Zondag
28 Februari

09.30 – 10.30 uur

Presentatieviering communicanten

Gummaruskerk
Steenbergen

10.45 – 12.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst communicanten 4
Informatiebijeenkomst ouders

Zondag
14 Maart

09.30 – 10.30 uur

Familieviering voor alle communicanten

Gummaruskerk
Steenbergen

10.45 – 12.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Bijeenkomst communicanten 5
Ouderbijeenkomst 3 ouders

Zondag
28 maart

09.30-9.30 uur
09.30 – 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Gezamenlijk ontbijt kerk Kruisland
Knutselen Palmpaasstokken
Familieviering Palmpasen Kruisland

09.00 – 10.00 uur

Palmpaasviering kerk Nieuw-Vossemeer
Knutselen Palmpaasstokken op zaterdag 27 maart

Familiecatechese 2020-2021
Sint Annaparochie
Zondag
4 april

09.00 – 10.00 uur

Kerk NieuwVossmeer
Zondag
11 april

Na afloop viering gezellig eieren zoeken in de kerk
09.30 – 10.30 uur

Gummaruskerk, 10.45 – 12.00 uur
Steenbergen
11.00 – 12.00 uur
Donderdag
13 mei

Paasviering kerk Nieuw-Vossemeer
Feestelijk binnendragen Paaskaars en doopwater

Familieviering

Bijeenkomst communicanten 6
Ouderbijeenkomst: laatste informatie voor de 1e communievieringen

11.00 – 12.00 uur

Eerste communieviering Kruisland

11.00 – 12.00 uur

Eerste communieviering Gummaruskerk

11.00 – 12.00 uur

Eerste communieviering Vredeskerk

11.00 – 12.00 uur

Openlucht en terugkomviering 1e communie met na afloop een gezellig
samenzijn

Kerk Kruisland
Zondag
16 mei
Gummaruskerk,
Steenbergen
Zondag
23 mei
Vredeskerk,
steenbergen
Zondag
20 juni
Kerk NieuwVossemeer

