Beste Eerste communicanten
Beste ouders
We zijn blij dat jullie je hebben ingeschreven om de voorbereiding op de eerste communie aan te vatten
en dan ook samen dit mooie moment te vieren. Het feest in april of mei zal helaas niet kunnen
doorgaan. In het bisdom Brugge is op maandag 8 februari beslist om de viering van de eerste communie
uit te stellen naar september en oktober van dit jaar. De virologische realiteit is zo onzeker dat het
helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders en peters en meters vanaf half april in de
kerk zullen kunnen ontvangen.
De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al
duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van
liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer
mogelijk zal zijn. Toch beseffen we heel goed dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor jullie die naar
dat mooie moment uitkijken.
Ondanks dit uitstel gaan wij toch samen de voorbereiding aanvatten. Het zal uiteraard anders verlopen
dan anders. We gaan digitaal en uiteraard coronaproof werken. Wat mogen jullie verwachten bij deze
voorbereiding ‘in nieuwe stijl’?
1. Tegen het einde van de krokusvakantie krijgen jullie een bericht met de nieuwe datums voor de
vieringen van de eerste communie. De groepen zoals die nu bij inschrijving gevormd zijn blijven.
We gaan ze enkel verplaatsen naar een nieuwe datum in september en oktober.
2. Na de krokusvakantie ontvangen jullie van de juf of meester in de klas het boekje ‘Samen met
Jezus aan tafel’. Dit boekje zal gebruikt worden in de klas. Thuis kunnen mama en papa je helpen
bij het doornemen van het boekje. Je leert er hoe de eucharistieviering nu precies verloopt.
3. In de klas gaan de liederen aangeleerd worden die we in de vieringen gaan gebruiken. Ook zal de
juf en de meester je vertellen over het mosterdzaadje. Rond deze mooie parabel van Jezus wordt
de viering van de eerste communie opgebouwd.
4. Vanuit de parochie mag je een drietal digitale opdrachtjes verwachten. Opdrachtjes om samen in
het gezin te maken. Ook in de klas zal er wellicht mee gewerkt kunnen worden. Bij deze
opdrachten gaan we je ook eens coronaproof uitnodigen naar de kerk. Maar concreet zal je daar
meer over lezen bij de opdrachten. Een eerste opdracht is voozien tegen de ‘Goede Week’ voor
Pasen.
Je ziet, ondanks het uitstel van de viering, dat we niet bij de pakken blijven zitten. We gaan dit jaar
samen van start met ‘eerste communie in nieuwe stijl’. Samen willen we enthousiast op weg gaan.
Mocht je – omwille van dit uitstel – er toch voor kiezen je eerste communie niet te vieren, dan vragen
we je om ons een seintje te geven.
Ook al zijn de tijden moeilijk en onzeker, samen komen we er door. Zorg goed voor elkaar en keep it
safe.
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