
 

 

 
 

Willebroek, 23 november 2020 
 
 
Eerste communie 2021 
 
Beste ouders van kinderen in Sint-Jorisschool Blaasveld 
 
Uw zoon of dochter zit in het tweede leerjaar en kan zich, indien gewenst, laten inschrijven 
voor het ontvangen van het sacrament van de eerste communie. 
 
 
Via deze brief willen we u informatie geven over: 
• de betekenis van het sacrament van de eerste communie  
• het verloop van de catechese ter voorbereiding van de eerste communie. 
 
De betekenis van het sacrament van de eerste communie 
Hierin kunnen we twee elementen onderscheiden: ‘sacrament’ en ‘eerste communie’. 
Een sacrament is een gewijde handeling binnen de christelijke kerken, die een belangrijk 
moment in het leven van een gelovige markeert.  
Zoals jullie zich misschien nog herinneren spreekt men in de Katholieke Kerk over 7 
sacramenten: doopsel, eucharistie, vormsel, het sacrament van boete en verzoening, de 
ziekenzalving, het huwelijk en het sacrament van de wijding. Elk sacrament is verbonden 
met een belangrijk moment in de ontwikkeling van het christelijk leven.  
Zo hebben wij bij de initiatiesacramenten: het doopsel, de communie (eucharistie) en het 
vormsel. 
 
Eerste communie betekent dat uw kind voor het EERST in zijn leven volledig deelneemt aan 
de eucharistie, aan de tafel van de Heer. Tot hiertoe nam je kind deel aan een 
(eucharistie)viering ZONDER de hostie – wat symbool staat voor het Lichaam van Christus – 
te ontvangen. De dag van de eerste communie markeert het moment van het – voor de 
eerste keer -  ontvangen van de hostie. Het sacrament van de communie is het sacrament 
dat herhaaldelijk gegeven wordt in het kader van de eucharistieviering, dus niet buiten dit 
kader. Het geeft spirituele voeding en is bedoeld om de mens in zijn geloof te helpen en te 
doen groeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Het verloop van de catechese ter voorbereiding van de eerste communie 
 
Met de catechese proberen we de kinderen en de gezinnen vertrouwd te maken met een 
aantal elementen zoals: eucharistie vieren, betekenis van de communie, hoe christen-zijn 
ons leven en de relatie met de anderen beïnvloedt, enz. …   
 
In Blaasveld bereiden de juffen van het tweede leerjaar de kinderen voor op hun eerste 
communie en dit tijdens de schooluren.  
 
Catechese is geen éénrichtingsverkeer. Niet alleen “de kerk” en de school helpt het kind en 
de jonge gezinnen op hun weg naar de communie, maar ook de grootouders, familie, 
vrienden, meters en peters. Niet alleen de dag van de eerste communie is een 
familiegebeuren, maar ook het traject naar die dag kan een verrijkend gebeuren zijn voor 
ieder van de betrokkenen. 
 
 
We vragen jullie aandacht voor een aantal elementen die aan bod komen in het 
voorbereiden op de eerste communieviering van het jaar 2021:  
• dit traject start onder de beperkingen van de coronapandemie;  
• in functie van hoe de pandemie evolueert, kan het werkschema veranderen; 
• ook de viering van de eerste communie kan er anders uitzien dan in het verleden 

(hiervoor kunt u onze website bekijken https://www.parochie-
willebroek.be/actualiteit/terugblik-op-2/eerste-communie-2020-een-terugblik/ ) 

• De eerste communieviering gaat door op de volgende datum: 
Blaasveld – Sint Amanduskerk  zaterdag 15 mei 2021 om 10 u. 

• Het samen vieren – een belangrijk element in de voorbereiding op het ontvangen van de 
communie - is voorlopig niet mogelijk. Probeer daarom zoveel mogelijk online vieringen 
bij te wonen. Op deze manier komen jullie thuis in de kern van dit gebeuren, namelijk 
samenkomen rond de tafel van de Heer en deelnemen aan zijn offer. 

• Onze communicatie gaat meestal via mail eerstecommunie.willebroek@gmail.com  of via 
de juf van het tweede leerjaar. 

 
Hopelijk heeft u de informatie goed begrepen.  
Als u en uw kind zich willen engageren voor dit catechese-half-jaar dan is de volgende stap 
mogelijk: inschrijven! 
 
Hoe schrijf ik mijn kind in ? Door de volgende 3 stappen te doorlopen: 
 

1) op www.parochie-willebroek.be (onder speciale vieringen, eerste communie) vind je 
het online inschrijvingsformulier dat u online moet invullen en doorsturen. De 
inschrijvingen zijn mogelijk tem. 3 januari 2021 
  

2) u betaalt het inschrijvingsgeld van 25 euro tegen 3 januari 2021 voor de onkosten 
van de voorbereiding (viering, verzekering, werkmateriaal, ….) op rekeningnummer 
BE80 0017 8777 5977  op naam van  VPW Klein-Brabant vzw Communies met 
duidelijke vermelding ‘eerste communie 2021 – naam kind’  
 

3) Indien uw kind niet gedoopt werd in Willebroek, Blaasveld, Heindonk of Tisselt 
bezorgt u het doopcertificaat van uw kind op het parochiesecretariaat (A. Van 
Landeghemstraat 115A – 2830 Willebroek) of via onderstaande mail: 
eerstecommunie.willebroek@gmail.com .  
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Noteer a.u.b. zorgvuldig uw mailadres en telefoonnummer. Het is cruciaal als u direct 
geïnformeerd wil worden en de juiste informatie wil krijgen. 
 
OPGELET: Kinderen die hun eerste communie willen doen maar het doopsel nog niet 
ontvingen, worden in een gezamenlijke viering gedoopt op zaterdag 13 maart 2021 om 
15.30u. in de Sint-Niklaaskerk, Willebroek.  
   
Heb je nog vragen? Wil je nog meer duidelijkheid vóór u uw kind inschrijft? U kan ons via  
volgend mailadres contacteren: eerstecommunie.willebroek@gmail.com. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 

Het catecheseteam 
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