
 

 

TERUGBLIK OP EERSTE COMMUNIEVIERINGEN 2022 

 

Twee stralende dagen en even glunderende feestelingen! 

In dit artikel een terugblik in woord en beeld in chronologische volgorde. Verder vind je 
een oplijsting van de namen van alle eerste communicanten en vormelingen,  

 

 

Eerste communie Willebroek 14 mei en wat voorafging 

 

Het is vrijdag 20 mei en het regent. Een regen waarop niet alleen ikzelf maar zeker 
de boeren en alle tuinbezitters, al lang hebben gewacht. De natuur smeekte op een 
druppel regen. En...omdat het regent en mijn werk voor vandaag bijna klaar is, is het nu 
hét  geschikt moment om even terug te blikken op het ‘evenement’ dat vorige zaterdag 
in Sint-Niklaaskerk plaatsvond: de eerste communieviering! 

Precies een week geleden na de schooluren hebben wij, de catechisten samen met een 
groep van 35 kinderen voor de laatste keer geoefend voor de grote plechtigheid van 
zaterdag 14 mei. Maar het verhaal is geen week geleden begonnen. Het startte eigenlijk 
lang voordat de inschrijvingen in oktober 2021 waren geopend. Al vanaf mei 2021 
begonnen ouders vragen te stellen over de datum van de eerste communie 2022. En 
terecht, want met corona moet je wel voorzichtig zijn en alles goed op tijd plannen als je 
een geslaagd feest wil hebben. 

Het allereerste contact met de ouders van de kinderen die hun eerste communie in de 
kerk van Willebroek zouden doen was op de ouderavond in oktober 2021. Op zo’n  
avond krijgen de ouders een kijk op het catecheseprogramma, horen ze wat zij mogen 
verwachten van zo’n voorbereiding én wat van hen verwacht wordt. Een goede 
samenwerking tussen catechisten en gezinnen is immers belangrijk! Na die avond  
kunnen ouders samen met hun kinderen een goed geïnformeerde beslissing nemen: 
doen ze hun eerste communie in 2022 of doen ze die niet? Gelukkig gingen ze ervoor!  
35 kinderen waren voor de eerste communie in Willebroek ingeschreven en 45 in 
Blaasveld. Zodra alle inschrijvingen in orde,  mochten de kinderen met hun gezin aan 
hun tocht beginnen: Willebroek- Tisselt tijdens de catechese in de parochie en 
Blaasveld tijdens voorbereidingsmomenten op school.  

Enkele catechesemomenten op rij: 

# Misschien zijn er onder jullie mensen die op zondag 6 februari de eucharistieviering in 
de Sint-Niklaaskerk meegevierd hebben. Op die dag zijn wij effectief met de catechese 
in Willebroek begonnen. Op die dag hebben de kinderen over Jezus gehoord. Maar niet 
over een Jezus die 2000 jaar geleden op aarde heeft geleefd. Wel over een Jezus die  

 



 

 

ieder van hen persoonlijk wil ontmoeten en leren kennen. Met de belofte dat Hij  hen op 
de dag van hun eerste communie dichterbij zal komen – in de eucharistie. 

# In maart was er de gezinstocht:  het moment dat de gezinnen een geloofsgesprek met 
hun kinderen aangingen. In de kerk was een tocht uitgestippeld , een afgebakende weg 
met een aantal tussenstappen die bedoeld waren om een gesprek uit te lokken over 
doopsel, communie, bidden enz... 

# In april kwamen de communicanten bijeen om over het thema ‘kerk ontdekken’ te 
praten. Ondertussen zijn ze meerdere keren in de kerk geweest, telkens met een goed 
onderbouwd project.Zo was er een begeleid spel: elke catechist ging met een aantal 
communicanten  de kerk ontdekken  en verkennen om op een speelse en frisse manier 
nieuwe woorden en betekenissen leren. Ze ontdekten het oude altaar met het 
tabernakel vooraan,  de preekstoel, de doopkapel, de kruisweg...  En, ik wil dit met jullie 
delen: ik was aangenaam verrast toen wij een paar weken later voor de laatste 
catechese bijeen kwamen en hen vragen stelden over  een tabernakel of een 
preekstoel of biechtstoel en zij het allemaal nog wisten. 

# De laatste catechese ging over ‘Samen vieren’ en wat het allemaal voor ons 
christenen betekent om samen te vieren en een gemeenschap te vormen. 

# En zo zijn wij beland op het moment van  13 mei, waarover ik het bij het begin van dit 
verhaal het had om onze laatste oefening te doen. De kinderen hebben het goed 
gedaan en zij waren enthousiast en gespannen voor de tweede dag – de grote dag. 

Op 14 mei, allemaal mooi aangekleed en zenuwachtig, kwamen de eerste 
communicantjes aan bij het parochiesecretariaat. De priester kwam ook bij en wij 
mochten bijna aan de viering beginnen. Toch nog even tijd voor een paar foto’s, wat 
rondspringen en een laatste toiletbezoek. En eindelijk was het 10 uur, tijd om tev 
ertrekken!  Met ernstige gezichtjes stapten we de bomvolle kerk binnen: families, dichte 
en verre en vrienden die het moment wilden mee beleven. Snel het touwtje afgeven aan 
de catechist en dan hop… elk naar zijn stoel. Een mama-catechist vlocht de touwtjes 
tijdens de viering aan mekaar en gaf ze aan de priester.  Ze symboliseren de 
vriendschap die de kinderen bijeen heeft gebracht en de acties die zij willen doen om 
Jezus te volgen, als vrienden van elkaar en van Hem. 

In zijn homilie prikkelde de priester de kinderen met anekdotes uit zijn kinderjaren en 
hij vertelde hoe ook hij zoals zij Jezus ontmoette.  Het moment van de communie, het 
lang verwachte moment is gekomen. De kinderen stapten, een voor een,  naar de 
priester om ‘het lichaam van Christus’ te ontvangen. Ik hoorde na de viering een 
communicantje  zeggen: ‘De hostie had vandaag een ander smaak dan gisterenavond 
toen wij oefenden.’ .Zo aandachtig waren zij voor de kleine details! Eerlijk gezegd 
stond ik er nooit bij stil bij het smaak van de communie, maar dat zal ik vanaf nu doen. 
Wie weet, misschien geef ik de communicant wel gelijk. Na de communie volgde nog 
een dankwoord en een liedje. Daarna mocht iedereen naar buiten om de kinderen te 
feliciteren. Maar eerst ontvingen de kinderen van de catechisten een kleine attentie als 
herinnering aan hun mooie dag en een snoepje omdat zij zo braaf waren. 



 

 



Tot slot wil ik Christine, Tom, Caroline, Cleo, Ilse en Emilie bedanken omdat zij dit jaar 
meegeholpen hebben bij de catechese en bij de viering. Zonder hun hulp en steun 
waren we er niet gekomen 

Ik wens namens de hele geloofsgemeenschap aan alle eerste communicanten van 
Willebroek-Tisselt en van Blaasveld veel geluk in hun vriendschap met Jezus. Dat zij 
elke dag het geschenk van zo’n vriendschap mogen koesteren en dat zij door hun 
voorbeeld aan de wereld laten zien dat zij echt vrienden van Jezus zijn. 

Corina Luca, Pastorale zoneassistente en catechist 

Veel liefs vanwege jullie catechisten. 

 

 

Eerste communie Blaasveld 21 mei 

 

44 geluksvogeltjes deden zaterdag al dansend en zingend hun intrede in onze Sint-
Amanduskerk. 

Het thema van de viering was: “Vlieg mee met de geluksvogels”. En…je kon het aan 
hen zien. Ze waren allen prachtig uitgedost als fiere pauwen  en ze straalden als echte 
geluksvogels. 

Het altaar en de ganse kerk, waren prachtig versierd. Aan de pilaren hingen 
veelkleurige vogels. 

Tijdens de viering maakten de kinderen ons duidelijk waarom ze echte geluksvogels 
zijn. Ze komen immers allen uit een knus en warm nest, overstelpt door vriendschap en 
liefde. De liefde van hun ouders geeft hen vleugels. Op deze dag hebben ze extra veel 
geluk, want niet alleen hun familie en vrienden strekken hun vleugels over hen uit. 
Vandaag wordt ook Jezus hun grote beschermer. Dat alles werd op prachtige wijze 
duidelijk gemaakt door de toepasselijke teksten en muziek. 

“Hemeltje lief, wat is het hier fijn. Een pluim voor de Heer” zongen ze allen in koor. 

Jezus nodigde hen uit “vlieg met Me mee” maar dit lukt natuurlijk niet altijd en ook dat 
werd duidelijk gemaakt met teksten uit de wereld van de vogels. 

Tijdens de voorbeden vroegen de kinderen aan God om ook de mensen met verdriet 
onder Zijn vleugels te dragen! 

Wat waren ze allen fier toen het belangrijkste moment van de viering voor hen aanbrak. 
Nu kwam Jezus voor het eerst echt heel dicht bij hen in de vorm van de hostie en 
voortaan zou Hij voor altijd in hun hartjes blijven wonen. 

“Mijn hart gaat sneller slaan…..Jezus zegt: “Kom, schuif maar aan, neemt en eet, want 
dit ben ik” werd er gezongen. 

Lieve kinderen jullie zijn bofkonten! De juffen hebben jullie enorm goed voorbereid en 
jullie beleefden de viering met zoveel enthousiasme dat elke aanwezige erdoor  



 

 

aangestoken werd. Het was dan ook een prachtige viering. Jullie begrepen echt wat 
jullie lazen en zongen, dat straalden jullie uit. 

De parochieploeg wil de voorganger, Eerwaarde Heer Deken Dirk De Gendt, heel 
hartelijk danken voor de wijze waarop hij deze viering voorging. En…lieve juffen en 
allen die hun steentje bijdroegen om van deze viering een unieke viering te maken; een 
dikke merci! 

Bij het buitengaan van de kerk werd dan ook de loftrompet geblazen! Niets dan 
positieve reacties en blije gezichten. Het was reuzefijn. 

 

 

 

 

Toelichting bij de foto’s 

 

De foto eerste communie Willebroek is een groepsfoto genomen op het 
secretariaat. Twee versies: een met de meisjes vooraan, een met de jongetjes 
vooraan. 

De foto’s eerste communie Blaasveld zijn genomen bij het binnenkomen en in de 
kerk. Daar zie je de dansende communicantjes. 

Met dank aan Freestyle Willebroek voor het ter beschikking stellen van de mooie 
beelden. 



 

 



 

 



 

 

En nu de namen… 

 

Eerste communicantjes Willebroek 

Lionel Aerts 

Prunelle Betukumesu Kayembe  

Keano Bogaerts-De Dycker 

Stan Claes 

Stig De Pauw 

Alexia De Putter 

Ferre De Rycke 

Fleur De Saeger 

Aiden d’Haese 

André Diourf 

Lily Hiel 

Ryan Emannuelle Ita 

Lucas Katinic 

Marie Kerloch 

Kevlyn Komidiena 

Loes Loverie 

Nell Moyson 

Davi Darcis Ntihinyurwa 

Kwabena Oppong 

Elynn Pauwels 

Emma Pauwels 

Joanna Perla Piessens 

Charlotte Slomiany 

Larissa Van Aken 

Lore Van Campenhout 



Kato Van de Merckt 

Ruby Van der Gucht-Van den Bergh 

Lejla Van Humbeek 

Lucca Van Humbeek 

Max Van Meerbeek 

Liam Vandeperre 

Nina Verbruggen 

Flo Verlinden 

Sienna Verschueren 

Willet Frimpong 

 

 

Eerste communicantjes Blaasveld 

Anthonus Sterre 

Bogaerts Leonie 

Booghmans Billie-Eleanor 

Bradt Nora 

De Boeck Louise 

De Boodt Maaike 

De Kock Joanna 

De Kock Alexander 

De Maesschalck Helena 

De Maesschalck Elise 

De Roy Nand 

De Smedt Milla 

Desmedt Vince 

Doll Felien 

Doms Casimir 

Geypen Fik 

Govers Roan 



Horemans Rune 

Jansen Amelie 

Jongenelen Gust 

Kandil Amalia 

Kopydlowski Vik 

Landuyt Lenn 

Luyckfasseel Liona 

Luyten Lili Roos 

Moeremans Warre 

Pillecyn Noemi 

Roelants Sari 

Rombauts Mavi 

Rombauts Mila 

Sarol Vincent 

Schabowski Filip 

Segers Arthur 

Smet Christophe 

Snackaert Sil 

Spaenjaers Lili 

Van Camp Warre 

Van Dam Vic 

Van Dyck An-Sofie 

Van Genechten Laurens 

Van Ingelgem Raquel 

Verbinnen Lena 

Vereycken Thibeau 

Willockx Elise 

 

 

 


