Parochie HH. Petrus en Paulus - Leiden e.o.
Secretariaat : 071 – 737 00 87 ma- vrij 9.30-11.30 uur
petrusenpaulusleiden@gmail.com

Aan de ouders van kinderen vanaf groep 4
over de 1e Heilige Communie in 2021
Leiden, 8 maart 2021
Geachte ouders / verzorgers,
We zijn blij dat we mogelijkheden zien om met de voorbereidingen voor de 1e Heilige
Communie te beginnen. De 1e Heilige Communie is een feestelijke viering waarin uw kind
voor de eerste keer Jezus in de Eucharistie ontvangt. Een tweede belangrijke stap na de
Doop. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zoeken we naar een mogelijkheid dit
vooraf aan de 1e Communie te laten plaatsvinden. Kinderen die 8 jaar en ouder zijn (dus
vanaf groep 4) en kunnen lezen en schrijven kunnen meedoen.
Na Pasen beginnen we de voorbereiding. We zullen met kleine groepen werken (max 10)
en 6 bijeenkomsten houden (max 1 uur) in ruime zalen. We houden ons daarbij aan alle
richtlijnen van de overheid. De twee ouderavonden plannen we vooralsnog via Zoom.
De 1e Communievieringen zullen in juni plaats vinden in de diverse kerken en op
verschillende dagen en tijdstippen.
Een schema van alle data vindt u op de tweede pagina.
Aanmelding gebeurt met het opgaveformulier (derde pagina) dat u ingevuld / gescand
kunt mailen naar petrusenpaulusleiden@gmail.com of retourneren aan:
HH. Parochie Petrus en Paulus, Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden.
Wij vragen u vriendelijk om de vaste gegevens zoals naam, geboortedatum, contactadres
etc, in te vullen en daarnaast ook een kerk / kern voor de viering te kiezen. In het
verlengde daarvan mag u aangeven welk tijdstip uw voorkeur heeft voor de
voorbereidingsbijeenkomst. Wij gaan dan plannen en indelen.
Wij nodigen u van harte uit voor een eerste ouder- / informatie-avond online op 22
maart. Ook als u nog niet zeker weet of uw kind mee zal doen, bent uw welkom. We
maken kennis met elkaar, geven verder praktische informatie en u kunt natuurlijk uw
vragen stellen. U ontvangt tijdig een Zoomlink voor deze ontmoeting.
We hopen dat we ondanks alle onzekerheden en beperkingen dit traject met elkaar tot een
goede voorbereiding en mooie vieringen kunnen maken. Mocht u nu al vragen hebben,
dan kunt u terecht bij het secretariaat: 071 737 00 87 / petrusenpaulusleiden@gmail.com
Hartelijke groet,

pastoor Smith
`
pastoor Broeders
diaken Clavel
Marlène Falke de Hoogh pw

`

Pernelle Severijnen
Victoria Twist
Maaike Elink Schuurman
Lucia de Jeu

Schema voorbereiding 1e Heilige Communie 2021
1e H. Communie in Hartebrugkerk of LAM Gods (Antoniuskerk)
Viering
LAM Gods Antoniuskerk zaterdag
Hartebrug
zondag

5 juni
6 juni

15.00 uur p. Broeders
13.00 uur p. Broeders

Bijeenkomsten Romanuszaal, Lange Mare 79, achter de Hartebrug
M.m.v. pastoor Boeders, Marlène Falke de Hoogh pw,
Maaike Elink Schuurman en Victoria Twist
Woensdag 13.45 (inloop) - 15.00 uur
Data 7, 14 en 21 april, 12, 19 en 26 mei
Gezamenlijke laatste voorbereiding woensdag 2 juni (tijd en plaats volgen)

1e H. Communie in Joseph-, Lodewijk- of Petruskerk
Vieringen
Joseph
Zaterdag
Lodewijk Zondag
Petrus
Zondag

5 juni
6 juni
6 juni

15.00 uur
10.00 uur
14.00 uur

p. Smith
p. Smith
p. Smith

Bijeenkomsten Petruszaal, Lammenschansweg, links van de kerk.
M.m.v. pastoor Smith, diaken Clavel, Lucia de Jeu en Pernelle Severijnen
Woensdag 14.00 – 15.00 uur
Data 7,14 en 21 april, 12, 19 en 26 mei
of
15.30 – 16.30 uur
“
“
Gezamenlijke laatste voorbereiding woensdag 2 juni (tijd en plaats volgen)

Ouder/informatieavonden online via Zoom (mei mogelijk lokaal)
Maandag 22 maart
Maandag 10 mei

20.00 - 21.30 uur
20.00 - 21.30 uur

Kosten
Voor het gehele traject inclusief materialen en foto’s: 25 euro per kind
over te maken op
NL48 INGB 0006 2454 71,
t.n.v. HH.PP Leiden
o.v.v. naam kind en 1e Communie
Mochten deze kosten een bezwaar zijn neemt u even contact op.

Opgaveformulier voor de 1e Heilige Communie 2021
en / of aanmelding voor de ouder- / informatie-avond
Ingevuld en gescand mailen naar petrusenpaulusleiden@gmail.com
of
Ingevuld naar Parochie Petrus en Paulus, Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden
N.b. graag voor elk kind een aparte aanmelding invullen.
Naam kind
Geboortedatum
School
Groep
Naam ouders
Adres + postcode
Telefoonnummer
Email adres
Doopdatum en plaats
Geeft u toestemming om foto’s van uw kind te nemen tijdens de
bijeenkomsten en de viering?
O ja + handtekening:
Zie het schema voor data en tijden in de diverse kerken.
Kerk van de 1e Heilige Communieviering + voorbereidingsmoment:
Sint Antonius
O
woe. 13.45 – 15.00 uur
Hartebrugkerk
O
“
Sint Joseph
Heilige Lodewijk
Sint Petrus

O
O
O

Weet het nog niet

O

of

woensdagen
14.00 – 15.00 uur
15.30 – 16.30 uur

O
O

O Ik meld mijn kind aan en neem deel aan de ouderavond op ma. 22 maart.*
O Ik neem deel aan de ouderavond op ma. 22 maart
omdat ik meer informatie wil voordat ik mijn kind aanmeld.*
* Beide ouders zijn natuurlijk welkom.

