
 
 
 
TERUGBLIK EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING 
EEN FAMILIETOCHT IN DE SINT-NIKLAASKERK EIND FEBRUARI 2021 
 
In het weekend van 26-28 februari hebben wij in het kader van de catechese voor de 
eerste communie in Sint-Niklaaskerk een ‘Familietocht’ georganiseerd. 
Een  verslag. 
 
 
Als de kinderen op bezoek komen… Met dit evenement wilden we de gezinnen de 
kans geven om in beweging te komen in een veilige omgeving om daar over het geloof 
te spreken. Voor de tijd van één uur namen de ouders de plaats van de catechisten in, 
gingen zij effectief op pad met hun kind-eerste communicant en voerden met hun 
zoontje of dochtertje een geloofsgesprek. 
Op afgesproken uur en datum kwamen de eerste communicanten samen met hun 
ouders, zussen en/of broers, soms ook met oma of opa, naar de kerk om daar hun 
wandeling te maken. Velen van hen wisten niet wat zij mochten verwachten of wàt er 
van hen verwacht werd,  én… of de ‘verplichte tocht’ een meevaller zou worden. 
 
Zeven haltes die meer vertellen.  
Sommige kinderen vonden het al meteen bij het binnenkomen van de kerk spannend.  
Ze waren best nieuwsgierig. Zij zagen de haltes en vroegen zich af wat hen te wachten 
stond.  
Een catechist gaf bij het binnenkomen in de kerk  ieder kind een map en drie stickers. 
De ouders ontvingen een boekje met uitleg over iedere halte. Elk ‘gezinnetje’ mocht vrij 
wandelen in de kerk, de haltes willekeurig kiezen of ze simpelweg in de volgorde 
nemen. Bij iedere halte stonden zij even stil bij een communie-gerelateerd onderwerp: 
wat betekent doopsel, eucharistie, dankbaarheid…? 
 

 
 



Nadat zij alle zeven haltes hadden doorlopen,  gingen zij naar buiten met een glimlach 
en een goed gevoel.  
 
Aan het einde van de rit was de conclusie dat niet alleen de kinderen het leuk 
vonden, maar dat het ook voor de volwassenen een verrijkende ervaring was. De tocht 
was een gelegenheid om de kerk als gebouw op een andere manier te bekijken en te 
beleven. ‘Kinderen en ouders konden zien, horen, voelen, ervaren waarom dit gebouw 
een warme plaats inneemt in het hart van de gelovigen.’ Zo verwoordde één van de 
ouders het. 
 
Vanuit de perspectief van de catechist kan ik alleen maar zeggen dat ik heel veel aan 
dit weekend heb gehad. Omdat ik iedere kind en elk gezin apart kon ontmoeten, omdat 
wij de tijd hadden om een paar woorden te wisselen, omdat we mekaar in levende lijve 
konden ontmoeten. Beslist een meer intense ervaring dan de online-communicatie. 
 
Ieder van ons ervaart in deze moeilijke tijden het gemis aan reëel contant met de 
medemens. En catechese voor de eerste communicanten maakt hierop geen 
uitzondering. Na twee catecheses die online gebeurden, hadden de kinderen en de 
catechisten er behoefte aan in beweging te komen en elkaar in levende lijve te 
ontmoeten. En dat gebeurde dat weekend. In alle veiligheid met respect voor de 
corona-maatregelen. 
Ik hoop dat niet alleen de catechisten maar ook de kinderen en de ouders met nieuwe 
moed naar de eerste communie kijken en dat wij in de loop van de voorbereiding op de 
eerste communieviering nog een paar keer echt samen kunnen en mogen komen.  
 
Volgende ontmoeting Tot slot wil ik alle eerste communicanten, broers en zussen, 
ouders, oma’s en opa’s nogmaals bedanken voor hun tijd en energie. Wij ontmoeten 
elkaar terug online op Palmzondag 28 maart om 15 uur. 
 
 
Corina   
 
Enkele foto’s getuigen van dit mooie weekend. Meer beelden kan je vinden bij de 
fotogalerij onder Eerste Communie 2021 Sint-Niklaaskerk 
 
 
 
 
 
 
 
ONZE EERSTE COMMUNICANTJES BIDDEN… 
 
Deze schattige gebeden van eerste communicantjes willen we je niet onthouden. 
 
Ik bedank God voor alles wat Hij  
voor mij maakte deed en ons hielp. 
Ik bedank hem nog veel meer en  
ik bedank hem voor dat hij ons eten gaf  
en dat hij altijd met de armen is  
en hen een beter leven zal geven.  
Ik dank hem ook dat hij ons een huis gaf. 
Vergeef mij alstublieft  
voor wat ik allemaal heb gedaan. 
Ik hou van u. 
 



Bidden gaat met woorden, 
Maar ik doe het liever zonder. 
En ben opeens een beetje  
Bevangen door het wonder   
Daan – Toon Hermans 
 
Ik wil een goede vriend zijn 
En kunnen luisteren en helpen. 
Ik wil lief zijn voor iedereen 
En hoop dat iedereen ook lief is voor mij. 
Ferre 
 
Lieve Jezus, 
Ik bid vandaag voor mijn zus. 
Dat jij haar helpt om niet meer 
 ruzie met mij te maken. 
Dat jij mij helpt om met haar 
 meer geduld te hebben. 
Amen. 
Stefaan 
 
Dag God, 
De dag is voorbij. 
Oeps, ik word moe. 
Kijk naar God 
Ik geeuw en geeuw. 
Dank u wel voor de mooie dag, 
Dank u wel voor de mooie dingen. 
Nu ga ik naar mijn bed. 
Slaapwel, lieve God. 
Tot morgen 
Romeo 
 
Sorry dat ik soms stout ben. 
Dank u dat ik een lieve zus heb  
en lieve ouders. 
Laat het morgen alsjeblieft  
weer een mooie dag zijn. 
Sorry. Dank u. Alsjeblieft. 
Twan 
 
Dank U God, 
Voor al dat groeit. 
Dank u 
Voor alle mooie regenbogen. 
Dank u  
Voor alle schitterende sterren. 
Dank u  
Voor mijn broer en mijn gezin. 
Dank u  
Voor al mijn lieve vriendinnen. 
Dan u God  
Voor al wat je gedaan hebt.” 
Maélise 
 
Lieve God,  



Je betekent zoveel voor mij. 
Mijn hart straalt van geluk. 
Help mij om beter te luisteren  
naar mama, papa, broer en zus  
en iedereen om me heen. 
Soms maak ik al eens ruzie  
met mijn vrienden in de klas,  
wil je mij helpen om daarmee te stoppen? 
Zodat we liefdevol  
met elkaar omgaan en kunnen spelen. 
Dank U dat ik de steun bij jou kan vinden.  
Amen 
Menno 
 
Dank u Jezus  
dat ik een lieve mama en papa heb. 
 
Nu begint er weer een nieuwe dag. 
Ik ben blij voor de vele dingen die ik weer beleven mag. 
Ik help zorgen voor alle mensen groot en klein. 
Ik wens dat vandaag alle mensen gelukkig zijn. 
Fons 
 
 


