
 

Het hele programma van het 
familiepastoraat bestaat uit 11 
samenkomsten. Dit zijn 6 vieringen voor 
het hele gezin en 5 ontmoetingen 
waarbij we voor het hele gezin 
activiteiten organiseren.

 
Communietraject 
Wij vragen van communicanten en hun gezin/ 
ouders om aan minimaal 6 van de 
samenkomsten deel te nemen. Na deze 6 keer 
mag de communicant zijn of haar communie 
doen tijdens 1 van de vieringen van het 
familiepastoraat. 

• We gaan samen leren over geloven 
tijdens de activiteiten. 

• We gaan samen ontdekken hoe een 
viering in elkaar zit tijdens interactieve 
gezinsvieringen 

• Je mag zelf bepalen wanneer jij je 
communie wilt doen. Jij loopt jouw 
pad op je eigen tempo 

• Samen met je gezin maak je een 
(werk)boek. Jullie eigen bijbel met 
eigen verhaal. 

• Je kunt je hierop voorbereiden vanaf 
het moment dat je zelfstandig kan 
lezen. 

De Eerste Communie wordt tijdens de 
vieringen van het familiepastoraat uitgereikt. 
Hier wordt geen extra ‘communieviering’ voor 
georganiseerd. U kiest samen met de 
communicant een familiepastoraatviering uit. 
Tijdens deze viering zal er op een bijzondere 
en feestelijke manier in de viering tijd en 
ruimte gemaakt worden voor de eerste keer 
dat uw kind mee ter communie gaat. 

Voor het schooljaar 2021-2022 betekent dat, 
na uw deelname aan min. 6 bijeenkomsten, er 
2 momenten zijn waarop uw kind communie 
kan doen: 3 april 2022 of 29 mei 2022 

 

 

 

U kunt er ook voor kiezen om een 
familiepastoraatviering in het najaar van 2022 
(volgend schooljaar) of een daaropvolgend 
jaar te kiezen. Hierin volgt uw kind zijn of haar 
eigen tempo. De data voor deze vieringen 
worden later bekend gemaakt. 

Start 
Wij starten op zondag 7 november om 10.00 
uur met een startviering in de Lambertuskerk. 
Tijdens deze viering kunt u ervaren hoe wij als 
gezinnen samen willen komen om te vieren. 
Na deze viering is er koffie, thee of een 
verfrissing voor ons allemaal. Er is dan ook 
gelegenheid om vragen te stellen over het 
familiepastoraat, de Eerste Communie en het 
Vormsel. Je hebt dan ook de mogelijkheid om 
aan te melden. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan op verschillende manieren. 

• Na de startviering op 7 november. 
• Via het aanmeldingsformulier. 
• Via een mail aan  

wonderzoeken@franciscusparochiem
eierijstad.nl  dan zorgen we dat u het 
inschrijfformulier van ons ontvangt.. 

• Of bel met de parochie 0413-363115. 
Elke werkdag behalve de woensdag 
tussen 9.00-12.30u bereikbaar.  

• Onze activiteiten en laatste nieuws 
zullen ook te volgen zijn op social 
media. Volg ons op 

• Facebook: Wonderzoeken 
• Instagram: 

Wonderzoeken_familiepastoraat 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


