
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 2023, die zal plaats vinden op zaterdag 29 april 2023 om 10u 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. 
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