
      
 
 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE  - OVERDINKEL 2018 

 
Aan ouders van kinderen van groep 4   
 
Op zondag 10 juni  2018 om 11.30 uur vindt de viering van de Eerste Heilige Communie plaats in onze 
geloofsgemeenschap in Overdinkel. Aan deze viering  gaat het project ‘ Ga je mee op reis?’ vooraf.  Het 
is een project voor de hele geloofsgemeenschap, school en gezin. De voorbereiding is intensief, maar 
ook zeer afwisselend en hopelijk inspirerend voor kinderen en ouders.  
 
Startavond 
De Startavond voor ouders uit Overdinkel vindt plaats op donderdag 11 januari 2018 van 20.00 tot 
22.00 uur in de hal van de Pax Christischool /parochiezaal. Op deze avond gaat het project 
daadwerkelijk van start en worden taken verdeeld. Pastor Carla Berbée zal dit jaar het gezicht zijn voor 
ouders en kinderen uit Overdinkel. Kinderen kunnen alleen aan het project meedoen, als één van de 
ouders op de Startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. De eigen bijdrage ( inclusief foto’s 
) bedraagt € 30,-- en kunt u op de Startavond voldoen. 
 
Vorming werkgroep een noodzaak 
De leiding van het project is zoals elk jaar in handen van een kerngroep ‘Communiewerkgroep 
Overdinkel’. Hiernaast zoeken wij nog een ouder van onze katholieke basisschool als contactpersoon 
voor school. Samen met ons zal hij of zij: 
 

 de voortgang van het project begeleiden en evalueren, 

 ouders, kinderen, pastores en leerkrachten op afgesproken momenten bij elkaar roepen 
(ouderavonden, kindermiddagen, kerkbezichtiging, maaltijd, vieringen en evaluatie),  
 

Het is niet de bedoeling dat we als werkgroep alles zelf gaan doen, maar dat we taken uitbesteden aan 
betrokken ouders. Het is vooral een kwestie van delegeren. Omwille van een soepele voorbereiding 
willen wij graag vóór 1 december weten, wie de werkgroep gaan vormen. 
 
U kunt uw zoon of dochter opgeven door het opgaveformulier in te vullen en per mail toe te sturen 
aan communie@mariavlucht.nl . Als u als contactpersoon van school wilt meehelpen in de werkgroep 
kunt u dit via ditzelfde mailadres doorgeven aan de kerngroep. 
 
We hopen er ook dit jaar weer een plezierige en leerzame voorbereiding van te maken! 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens! 
 
Namens het pastoraal team en communiewerkgroep Overdinkel, 
 
Alies te Riet 
t: 053 5362410 / 06 123 96 771 
e: communie@mariavlucht.nl 
pastoraal werker Frank de Heus 
t: 06 300 988 33 
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 

Opgaveformulier z.o.z. 
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Opgave formulier Eerste Heilige Communie. Toesturen vóór 1 december! 
 
Familie gegevens: 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
Mailadres: 
Wij horen bij de:  …………………………….kerk 
Ons gezin bestaat uit:     (aantal)  ouders/verzorgers 
We hebben:   (aantal) kinderen 
 
 
Gegevens communicant:     
 
Roepnaam: 
Doopnamen: 
Achternaam: 
Geboortedatum: 
School:  
Te:  
 
Hij/zij is gedoopt in (plaats): 
Datum van de doop: 
In welke kerk: 
 
 
 
   
  

 

 

 
Graag per mail toesturen aan: communie@mariavlucht.nl 
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