AANMELDINGSBRIEF EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021
Aan de ouders van de kinderen van groep 4 of hoger die de Eerste Heilige Communie willen
ontvangen in onze parochie.
Beste ouders, u mag dit schooljaar uw kinderen inschrijven om hun Eerste Heilige Communie
volgend jaar in onze Federatie van parochies Roermond Noord-Oost te ontvangen. We willen de
eerste Heilige Communie volgend jaar in de maand mei en juni vieren. Maar we willen
samen met u een of meerder datums prikken vanwege de bijzondere tijd waarin we nu
leven en omdat wij, afhankelijk van de grote van de groep, wellicht verschillende vieringen
moeten inplannen om de kinderen in kleinere groepjes hun H. Communie te laten
ontvangen.
De voorbereiding op de Eerste H. Communie bestaat onverminderd uit de volgende activiteiten,
die uiteraard een verplichtend karakter hebben:
1. Catecheselessen voor de kinderen één keer per week VANAF WEEK 41. (in geschikte ruimtes
en in kleine groepjes ivm het coronavirus)
2. Één keer per maand verplichte deelname aan de Gezinsmis. Een aantal Gezinsmissen zijn op
zaterdag om 18.00 uur in de Laurentiuskerk in Maasniel en anderen op zondag om 10.00 uur in
de Heilig Hartkerk (naast het ziekenhuis).
3. Deelname van de ouders aan de ouderavonden ter voorbereiding op de Eerste H. Communie
van uw kinderen. De eerste ouderavond vindt plaats op MAANDAG 5 OKTOBER OM 20.00 UUR
IN DE HEILIG HARTKERK (naast het ziekenhuis. Mgr. Driessenstraat 2).
4. Deelname aan een aantal overige activiteiten voor de kinderen in de loop van het jaar, zoals:
adventskransen maken, palmbessen maken, kinderkruisweg bidden, enz.
5. Betaling van een bijdrage t.b.v. de dekking van onkosten. Dit wordt besproken op de
ouderavond.
NB. AANMELDING IS MOGELIJK TOT 5 OKTOBER 2020.
Naam kind:
Geboortedatum:

Doopdatum:

School en klas:
Naam ouders:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Inleveradres: Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond.
Voor vragen neemt a.u.b. contact met mij op:
Pastoor Wilson Varela. Tel. 0611332962 / parochie.roermond.noord.oost@gmail.com
Kapelaan Cesar Cortes. Tel. 0625145356 / cesarcortes83@gmail.com

