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Willebroek 2021-12-09 
 
 

Aan de ouders van de kinderen van het tweede leerjaar van de Sint-Jorisschool en HIMO 
 

Beste ouders 
 

Wij hadden gehoopt om jullie te mogen verwelkomen op de ouderavond van 29 november 
2021. Maar helaas heeft corona weer een stokje in de wielen gestoken en omwille van de 
stijgende besmettingscijfers moesten wij op het laatste moment uit voorzorg de ouderavond 
annuleren. Om die reden sturen wij jullie deze brief. 

 
Wij willen jullie de nodige informatie geven over wat de voorbereiding op het ontvangen van 
het sacrament van de eucharistie (eerste communie) voor jullie zoon/dochter inhoudt en 
wat jullie van ons mogen verwachten als partner op die weg. 

 
Wij willen benadrukken dat het voorbereiden op het ontvangen van de eucharistie geen 
eenrichtingsverkeer is, maar een samenwerking van verschillende partners: het gezin, de 
school en de parochie. 

 
Een kind heeft in zijn gezin voor de eerste keer contact met geloof en spiritualiteit. De 
ouders zijn diegenen die aan hun kinderen het voorbeeld geven en inspireren op de 
geloofsweg. 

 
Naast het gezin is er ook de school. De kinderen komen via de godsdienstleerkrachten in 
aanraking met de christelijke verhalen en hoe zij die verhalen in hun leven kunnen hanteren. 
De leerkrachten van het tweede leerjaar van de Sint-Jorisschool in Blaasveld doen ook de 
onmiddellijke voorbereiding voor de viering van de eerste communie zelf. 

 
De rol van de parochie in dit verhaal is zowel de ouders, als de leerkrachten en de kinderen 
op de geloofsweg te ondersteunen en samen op weg te gaan. Wij willen in onze 
gezamenlijke zoektocht iets van het geloof laten voelen en ervaren over wie wij zijn, wie en 
wat wij willen worden en hoe geloven daarin een plaats van betekenis kan krijgen. 
Het doel van het hele voorbereidingstraject is: 

- de kinderen Jezus als vriend leren ontdekken; 
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- hen vertrouwd maken met de eucharistievieringen; 
- hen de betekenis van het woord communie leren begrijpen en in de juiste context 

leren plaatsen; 
- het gezin betrekken bij de weg van de geloofsbeleving van hun kind(eren). 

 
Onze doelgroep(en)? 
De kinderen van het tweede leerjaar die naar de Sint-Jorisschool en HIMO gaan. 

 
Hoe ziet de voorbereiding op de eerste communie in Blaasveld er uit? 
De voorbereiding op de eerste communieviering in Blaasveld gebeurt uitsluitend vanuit de 
Sint-Jorisschool. 
De kinderen die naar de Sint-Jorisschol en HIMO* gaan kunnen (mogen) ingeschreven 
worden voor de eerste communie 2022, die zal plaats vinden op zaterdag 21 mei 2022 om 
9u in de Sint-Amanduskerk in Blaasveld. 

 

*De kinderen die naar HIMO gaan kunnen: 
- ofwel in Blaasveld hun communie doen. Zij kunnen als voorbereiding dan enkel deelnemen 
aan de ‘repetities’ voor de viering zelf, die in de laatste week gebeuren na de schooluren. Bij 
deze keuze nemen jullie best contact op met Kelly Dom op het e-mailadres: 
catechese-in-blaasveld@hotmail.com 

 

- ofwel in Willebroek hun communie doen, waar ze aansluiten bij het voorbereidingstraject 
van de kinderen van Willebroek. Bij deze keuze nemen jullie best contact op met Corina Luca 
op het e-mailadres: eerstecommunie.willebroek@gmail.com 

 

Om aan de kinderen van HIMO die voor Blaasveld kiezen een evenwaardige voorbereiding te 
kunnen geven rekenen wij heel sterk op de hulp van de ouders en/of de grootouders. 
Dat wil zeggen dat de kinderen het boekje “Met Juul in de wolken” mee naar huis krijgen. De 
ouders zullen de plaats van de leerkracht innemen en samen met hun kind de weg naar de 
eerste communie afleggen. Het is zowel voor de kinderen als voor de ouders een 
buitengewone kans om over het geloof in een huiselijke sfeer te praten. 
De liederen die in de communieviering gezongen worden zullen de ouders via e-mail van 
Kelly ontvangen. Zo kunnen de kinderen thuis ook de liederen oefenen. 
Voor de onmiddellijke voorbereiding van de viering krijgen de kinderen ook per mail de 
teksten die tijdens de viering zullen gelezen worden. 
Op deze manier kunnen zij volledig aansluiten bij de viering. Met een gevoel van deel uit te 
maken van de groep. 
Als er onduidelijkheden of vragen zijn in verband met de voorbereiding in HIMO aarzel niet 
om contact te nemen met Kelly Dom op het bovenvermelde e-mailadres. 

 
De kinderen die naar de Sint-Jorisschool gaan worden tijdens de schooluren voorbereid door 
de juffen van het tweede leerjaar. Op basis van het werkboekje “Met Juul in de wolken” 
zullen de kinderen samen met de juffen zich ook voorbereiden op de viering zelf. Samen 
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zingen maakt ook deel uit van samen vieren. Om die reden zullen de kinderen tijdens hun 
schooluren ook liedjes voorbereiden voor 21 mei. 
Als er vragen zijn in verband met de voorbereiding op school van jullie kinderen kunnen jullie 
altijd leeraren team 2L van de school aanspreken: Katrijn Dewachter, Sophie De Brucker en 
Ruth Vleminckx. Ze kunnen meer uitleg geven over de praktische voorbereiding op school. 

 

De parochie komt dit jaar met een nieuw concept dat aansluit bij de voorbereiding op de 
eerste communie en dat als een catechetisch moment is bedoeld. Wij willen ons grondig 
engageren om samen met de kinderen, gezinnen en de leerkrachten een mooi en zinvol 
traject uit te stippelen. Vorig jaar werd deze ‘gezinstocht’ ook gebruikt in de 
catechesevoorbereiding in Willebroek en ze kreeg zinvolle reacties van de gezinnen. 

 
 

De ‘Gezinstocht’ is een speciaal moment om in een veilig en inspirerend kader over geloof te 
praten met elkaar in gezinsverband. 
Het is een fysieke verplaatsing voor een symbolische tocht die wij als christenen maken 
zonder te veel interventie van de catechist of de leerkracht. Dat wil zeggen dat de ouders 
en/of oma’s/opa’s de rol van de catechist zullen innemen. 
De gezinnen (de eerste communicant, ouder(s), broer(s), zus(sen), oma en opa, tante….) zijn 
in de Sint-Amanduskerk, Blaasveld verwacht. De juiste uren zullen nog meegedeeld worden. 

 
Er zal iemand de gezinnen opwachten en een paar woordjes uitleg geven. Daarna kunnen de 
gezinnen al snel aan de slag gaan. Als er moeilijkheden of nog vragen onderweg zijn, kan 
altijd de catechist opgeroepen worden. 

 
Wanneer, waar? 
Tussen 12 maart en 15 maart 2022 
De ontmoetingsplaats is de Sint-Amanduskerk, Mechelsesteenweg 1, in Blaasveld 

 
Praktisch 
Bij het binnen komen krijgt de eerste communicant een “routekaart” en de ouders een 
“routebeschrijving”. Bij elke halte krijgt de communicant de bijhorende sticker die hij op zijn 
routekaart kan kleven. De ouders volgen de route samen met hun kind en vinden in hun 
volgboekje bij elke halte enige toelichting (een concrete opdracht, vraag, tekst of 
suggestie…), die hen helpt samen met hun kind stil te staan bij het thema van de halte. 
Per halte is een ‘roll-up’ voorzien, die inhoudelijk al duidelijk maakt waarover de halte gaat. 
Daarbij is ook telkens wat bijhorend catechetisch materiaal voorzien. 

 
Wat moet je hiervoor als ouder doen? 
Voorlopig de datum tussen 12 en 15 maart 2022 vrijhouden in uw agenda. 
Wij proberen dit zo goed mogelijk te organiseren zodanig dat iedereen veilig de kans krijgt 
om deel te nemen. De evolutie van de pandemie kan onze werking beïnvloeden, dus daarom 
is het moeilijk om er nu al een uur bij te plakken. 
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Als het zover is zullen jullie per e-mail (eerstecommunie.willebroek@gmail.com) een 
uitnodiging ontvangen om jullie in te schrijven voor een bepaalde datum en een uur. 

 
Naast dit traject nodigt de parochie de gezinnen ook uit bij vieringen met jeugdig tintje, die 
elke derde zondag van de maand in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek plaats vinden. 
De Viering met Jeugdig Tintje wordt stilaan een vertrouwd maandelijks ritueel in onze 
parochie. Gestart in 2014, een tijdlang onderbroken door corona en nu terug! 
In deze vieringen proberen wij op een eenvoudige(re) manier de kinderen en gezinnen bij 
het kerkgebeuren te betrekken. We hopen elke maand bekende gezichten terug te zien en 
kijken uit naar de nieuwe gezichten die hun weg naar ons vinden. Allemaal van harte 
welkom! 

 
Samenvatting 

 
- De school: bereidt de kinderen voor op de viering van 21 mei 2022, 9u. Bij de 

oefenmomenten kunnen ook de kinderen van HIMO zich aansluiten, maar niet bij de 
voorbereidingsmomenten die tijdens de schooluren in de Sint-Jorisschool gebeuren. 

- De parochie: organiseert tussen 12 en 15 maart 2021 een “Gezinstocht” in de Sint- 
Amanduskerk, Blaasveld en nodigt de gezinnen en de kinderen van de hele parochie 
Willebroek (Blaasveld, Tisselt, Heindonk en Willebroek) elke derde zondag van de maand 
uit bij de viering met jeugdig tintje (VJT). 

 
- Contactpersonen: 

• Voor HIMO: Kelly Dom - catechese-in-blaasveld@hotmail.com 
• Voor Sint-Jorisschool: juf Katrijn, juf Sophie en Juf Ruth 
• Voor inschrijvingen voor de eerste communie, voor vragen over de Gezinstocht, 

vragen over doopsel( voor de kinderen die nog niet gedoopt zijn), of andere 
administratieve vragen: eerstecommunie.willebroek@gmail.com 

De inschrijving is pas in orde bij : 
- het doorsturen van het online inschrijvingsdocument, te vinden op www.parochie- 

willebroek.be (onder speciale vieringen, eerste communie) 
- het afgeven van het doopcertificaat op het parochiesecretariaat (A. Van 

Landeghemstraat 115 – 2830 Willebroek) of via e-mail 
eerstecommunie.willebroek@gmail.com 
Kinderen die in Blaasveld, Tisselt, Heindonk of Willebroek gedoopt zijn moeten hun 
doopattest niet afgeven. Wij zullen het zelf opzoeken. 

- het betalen van het inschrijvingsgeld van 25 euro tegen 31 januari 2022 voor de 
onkosten van de voorbereiding (viering, verzekering, werkmateriaal, ….) op 
rekeningnummer BE80 0017 8777 5977 op naam van SON Vicariaat VLBM-467 CAT met 
duidelijke vermelding ‘eerste communie 2022 – naam kind – Blaasveld’ 

Kinderen die hun eerste communie willen doen maar het doopsel nog niet ontvingen, 
worden in een gezamenlijke viering gedoopt op zaterdag 12 maart 2022 om 15.30 u. in 
de  Sint-Niklaaskerk, Willebroek. 

mailto:catechese-in-blaasveld@hotmail.com
mailto:eerstecommunie.willebroek@gmail.com
http://www.parochie-willebroek.be/
http://www.parochie-willebroek.be/
mailto:eerstecommunie.willebroek@gmail.com
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Als er vragen zijn in verband met deze brief neem zeker contact met ons, op het e-mailadres 
eerstecommunie.willebroek@gmail.com 

 

Belangrijke data te noteren in jullie agenda: 
- Tot 31 januari 2022 de inschrijving van uw zoon/ dochter voor de eerste communie in 

orde brengen (doopattest, betaling); 
- Na de krokusvakantie het start van de voorbereiding voor de eerste communie: de 

kinderen krijgen hun boekjes “Met Juul in de wolken” 
- 12-15 maart 2022: Gezinstocht in Sint-Amanduskerk, Blaasveld; 
- Oefenmomenten in Sint-Amanduskerk, Blaaveld: 

 Woensdag, 18 mei van 17u tot 19u 
 Vrijdag, 20 mei van 17u tot 19u. 

- Eerste communieviering: zaterdag, 21 mei 9u in Sint-Amandus, Blaasveld 
 
 

In de hoop dat wij met deze brief jullie de nodige informatie rond de voorbereiding op de 
eerste communie van jullie kind hebben gegeven wensen wij jullie een deugddoende 
adventsperiode, gezellige feestdagen en tot in 2022, klaar voor een zinvol traject. 

 
NB: corona is nog niet het land uit. Het kan onze agenda beïnvloeden. Dus hou rekening 
mee. 

 
 

Vriendelijke groet 
het leerkrachtenteam van de Sint-Jorisschool 
Kelly Dom 
Corina Luca 
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