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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

Wat fijn dat uw zoon/dochter dit jaar de Eerste Communie doet in 
de Heilige Martinusparochie.  

Dit boekje bevat informatie over de activiteiten ter voorbereiding op 
de Eerste Communie, zodat zowel u als uw kind weet wat er 
ongeveer te wachten staat de komende tijd. 

Achter in het boekje staat een kalender met daarin alle 
bijeenkomsten en vieringen en in het boekje vindt u een 
beschrijving van de bijeenkomsten. 

Voor iedere activiteit houden we u via mail op de hoogte van details 
en eventuele wijzigingen. 

Wij wensen u en uw kind een fijne voorbereiding op de Eerste 
Communie toe. 

Mocht u vragen hebben dan stel deze gerust aan ons tijdens een 
bijeenkomst of door te mailen naar communie@martinuscuijk.nl  

Met hartelijke groet,  
de communiewerkgroep en Pastoor Theo Lamers 

Internet site van de parochie: http://www.martinuscuijk.nl 

 



BIJEENKOMSTEN 

Uw kind gaat de Eerste Communie doe, maar kan dit niet zonder uw 
hulp. Daarom organiseren we voor u als ouders/verzorgers:  

 1 informatieavond waarin het communieproject uitgelegd en 
dit boekje uitgereikt wordt. 

 In 2 ouderavonden worden geloofsthema’s behandeld. In 
groepjes wordt een thema uitgewerkt en samen verdiept. 

In een startmiddag en 9 kindermiddagen wordt aandacht aan het 
project besteed. Op deze middagen zijn alle communicanten 
aanwezig. De kinderen worden voorbereid op de verschillende 
vieringen, er worden opdrachten gemaakt, verhalen gelezen en er 
wordt geknutseld. 

Maandelijks is er ook een gezinsviering, die een aantal keren 
hetzelfde thema heeft als het Communieproject. Een goede 
gelegenheid om samen met uw kind te zien en te ervaren wat er in 
de kerk gebeurt. 

Als u of uw kind niet bij een activiteit aanwezig kan zijn, gelieve dit 
te melden bij een van de leden van de werkgroep of via 
communie@martinuscuijk.nl of via de pastorie: 0485-312555 

Bij het project krijgt ieder kind een klapper met bijbehorende 
werkbladen, die tijdens de kindermiddagen stap voor stap 
meegegeven worden. 

Aan u het verzoek de kinderen te helpen met de voorbereidingen op 
de middagen. In dit boekje staat samengevat wat er in de 
kindermiddagen gedaan wordt. In de klapper staat het uitgebreider 
beschreven. Omdat de kinderen iedere middag in de klapper werken 
is het belangrijk deze ook iedere middag mee te nemen.  



Tijdens het project zullen we u als ouders voorzien van 
ouderbrieven, om u op de hoogte te houden wat we gedaan 
hebben, wat u tussen de bijeenkomsten door thuis nog samen met 
uw kind kunt doen en wat uw kind bij de volgende bijeenkomst mee 
moet nemen. 
 

De kindermiddagen zijn van 15:30 uur – 17:00 uur en worden in de 
Martinuskerk in Cuijk gehouden.  

 

MAANDAG 19 NOVEMBER (LET OP: VAN 16.00-17.00) 
  STARTMIDDAG: IK GA DE COMMUNIE 

DOEN! 

Klapper en werkbladen worden uitgedeeld. Communicanten leren 
elkaar kennen door kennismakingsspel.  
–  De kinderen vertellen wat hun verwachtingen zijn voor de 
 Communie.  
 

 

MAANDAG 10 DECEMBER 
  MIDDAG 1: HALLO JEZUS! OVER ADVENT EN KERST 

–  We geven uitleg over de advent en Kerstmis.  
–  We maken een adventskransje voor thuis. 
In de kerk sluiten we af met het kruisteken en een gebed. 

 

 



MAANDAG 14 JANUARI  
  MIDDAG 2: BIJ GOD OP BEZOEK.  DE KERK 

We gaan met de kinderen ontdekken wat zij al van de kerk weten. 
Aan de hand van opdrachten ontdekken de kinderen de kerk om te 
leren wat er allemaal te zien is en wat het voor bijzondere betekenis 
heeft. We sluiten af met het kruisteken en een gebed over het huis 
van God. 

 

 

MAANDAG 4 FEBRUARI 
  MIDDAG 3: HOE IS JOUW NAAM? HET DOOPSEL 

Aan de hand van een spel verdelen we de groep in 
groepjes. 
– We vertellen een bijbelverhaal over Mozes, die de naam van God 
 leert kennen. 
– We ontdekken waarom we namen gekregen hebben, wat ze 
 betekenen en we zingen het lied “Wij zijn kinderen van een bont 
 gezin”. 
– We vertellen over het Heilig Doopsel en ontdekken wat dit voor 
 iedereen betekent. 
We sluiten samen af met een lied en een gebed. 
 
 

 



MAANDAG 18 FEBRUARI 
  MIDDAG 4: GOD, MAG IK JOU WAT VERTELLEN? BIDDEN 

We beginnen met een startspel om groepjes te maken. 
– We gaan op een speelse wijze aan de slag met het (nieuwe) 
 Onze Vader. 
–  We leren bidden met onze handen en dit ook knutselen. 
– We gaan samen oefenen met bidden. We 
sluiten samen af met een gebed.  

 

MAANDAG 11 MAART  

 MIDDAG 5: MAG IK JOU HELPEN? 

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 

We starten met een groepjes-spel. 
–  We gaan ontdekken wat de Veertigdagentijd is  en wat je daar 
 thuis mee kunt doen. 
–  We maken een lichtje voor een ander. 
–  We vertellen het verhaal uit de Bijbel hoe je mensen kunt helpen. 
Als afsluiting steken we ook een lichtje aan in de kerk. 
 

 

MAANDAG 25 MAART 
  MIDDAG 6: LUISTER EENS!  DE BIJBEL 

We starten met een spel. 
–  We vertellen wat de Bijbel is en waar we de  verhalen voor 
 gebruiken. 
– We gaan aan de slag met een Bijbelverhaal om het te begrijpen. 
–  We gaan een spel spelen wat met de Bijbel te maken heeft. 
We sluiten samen af in de kerk. 



MAANDAG 8 APRIL 
 MIDDAG 7: OP WEG NAAR HET FEEST!  PALMPASEN EN PASEN 

– We vertellen het verhaal van Palmpasen.  
– We gaan samen een Palmpasenstok maken. 
– We vertellen over de Goede Week en Pasen. 

Alle broertjes en zusjes zijn uitgenodigd om deze  
keer mee te komen en ook een Palmpasenstok te knutselen.  

 
MAANDAG 6 MEI 
  MIDDAG 8: BLIJF DIT DOEN! DE EUCHARISTIE 

Zoals altijd is er een startspel. 
– We brengen een kort bezoek aan de bakker om te leren hoe 
 brood wordt gemaakt. 
–  We verdiepen ons in het verhaal van het 
 Laatste avondmaal. 
–  We gaan ontdekken hoe we dit verhaal 
 samen vieren in de kerk. 
Samen sluiten we de middag af.  

 

MAANDAG 27 MEI  
  MIDDAG 9: WAT EEN FEEST! EN NU? 

We starten en sluiten samen. Tussendoor werken we in groepen: 
– We vertellen wat we met de Eerste Communie beleefd hebben. 
–  We ontdekken dat Jezus ons vraagt om Hem niet te vergeten en 
 met Hem op weg te gaan. 
–  We laten de kinderen ervaren dat ze er nu op een bijzondere 
 manier bij horen. 
 



KOSTEN 

De kosten bedragen € 60,-.  
Gelieve dit bedrag op de startmiddag mee te nemen. Wij zien deze 
bijdrage op de eerste plaats als een ondersteuning van de 
parochiegemeenschap. Hiervoor krijgt u ook het werkboek, 
kindermiddagen, ouderbijeenkomsten en een DVD met foto’s en 
film. 
Mocht deze bijdrage een probleem voor u zijn, neem dan contact op 
met de pastoor. 

 

BIJEENKOMSTEN VOOR DE OUDERS 

INFORMATIEAVOND: WOENSDAG 28 OKTOBER  

Informatie over de Eerste Communie. Er is gelegenheid om van 
gedachten te wisselen over de invulling van alle activiteiten die 
samenhangen met de Eerste Communie van uw kind. Ouders 
kunnen zich opgeven om te begeleiden bij de middagen, 
versieringen te maken of het kinderkoor te versterken. En we 
verdiepen ons samen in de Eerste Communie. 

1E
 EN 2E

 OUDERAVOND: DINSDAG 26 FEBRUARI EN WOENSDAG 10 APRIL 

Deze avonden zijn meer inhoudelijke bijeenkomsten en zullen 
worden verzorgd door pastoor Theo Lamers en de werkgroep. 
Tijdens de avond gaan we op een interactieve wijze aan de slag met 
het thema en wat het voor u en uw gezin kan betekenen. 
Tijdens deze avond worden ook praktische mededelingen gedaan. 
Eerste avond:  Samen vieren!  
      Wat vieren we eigenlijk? 
Tweede avond:  Blijft dit doen!  
      Wat geeft Jezus ons mee voor vandaag? 



RONDOM DE VIERINGEN 

We koppelen samen met de werkgroep gezinsvieringen de thema's 
van de kinderbijeenkomsten aan de vieringen. Zo zal het voor de 
communicanten herkenbaar zijn wat verteld is en leren ze wat er in 
de kerk gevierd wordt. 

Het is mogelijk om bij iedere viering een misintentie op te geven. Dit 
kan via het parochiesecretariaat. 

Tijdens de Communieviering wordt er gefilmd en foto’s gemaakt. Er 
mogen verder géén foto’s en video/dvd-opnames gemaakt worden. 

PRESENTATIEVIERING 

De presentatieviering is op zondag 10 februari. Er is geen aparte 
bijeenkomst voor het oefenen van de presentatieviering. Tijdens de 
kindermiddag op 4 februari zal er aandacht zijn voor de 
presentatieviering.  
Het is verstandig om van tevoren de eigen teksten te lezen. 

 

OEFENEN COMMUNIEVIERING 

De communievieringen zijn op zondag 19 mei. We oefenen de 
communieviering op vrijdag 17 mei. Met de groep wordt de viering 
doorgelopen: lezen van teksten en liedjes zingen. Het is verstandig 
om van tevoren de eigen teksten te lezen.  
Omdat er waarschijnlijk twee Communievieringen zijn, oefenen de 
kinderen ook in twee groepen (15.00-16.15 en 16.30-17.45). 

 



DANKVIERING 

De dankviering is op zondag 9 juni. Voor het oefenen van de 
dankviering is geen bijeenkomst gepland. De teksten en de liedjes 
worden toegestuurd per mail. De liedjes zullen veelal dezelfde zijn 
als uit voorgaande vieringen.  
Tijdens de nabijeenkomst op maandag 27 mei zullen we met de 
kinderen vooruit kijken naar deze dankviering. 
 

GEZINSVIERINGEN 
2018 
Zaterdag 10 nov  16.00/18.00 H. Martinus Cuijk 
    Knutselen lampionnen en St. Maarten-viering 
Zondag 9 dec   11.00    H. Martinus Cuijk 
    Gezinsviering Advent 
Maandag 24 dec  19.00    H. Martinus Cuijk 
    Gezinsviering Kerstmis 
 

2019 
Zondag 13 jan   11.00    H. Martinus Cuijk 
    Gezinsviering 
Zondag 10 februari 11.00    H. Martinus Cuijk 
    Gezinsviering met presentatie communicanten 
Zondag 10 maart  11.00    H. Martinus Cuijk 
    Gezinsviering Veertigdagentijd 
Zondag 14 apr   11:00    H. Martinus Cuijk 
    Palmpasenviering 
Vrijdag 19 apr   16.00    H. Martinus Cuijk 
    Kruiswegviering met communicanten en vormelingen 
 



Zondag 21 april  11.00    H. Martinus Cuijk 
    Paasviering voor gezinnen 
Zondag 19 mei   11.00 uur  H. Martinus Cuijk 
    Viering Eerste Heilige Communie – groep 1 
Zondag 19 mei   13.30 uur  H. Martinus Cuijk 
    Viering Eerste Heilige Communie – groep 2 
Zondag 9 jun   11.00    H. Martinus Cuijk 
    Pinksteren – Familieviering 
    Dankviering Eerste Heilige Communie 

OUDERBRIEVEN 

We werken net als vorig jaar met ouderbrieven. Deze worden u 
digitaal toegestuurd. In deze brieven zult u diverse informatie 
vinden: 
– Wat hebben we tijdens de kindermiddagen gedaan? 
–  Wat kunt u thuis nog doen met uw kind(eren)? 
–  Praktische en organisatorische mededelingen. 
We proberen de communicatie zo praktisch en beperkt mogelijk te 
houden. Maar houd u wel de mail in de gaten?! 



Kalender 2018-2019 

Woensdag 28-okt  20:00-22:00  Pastorie Cuijk-Centrum 

    Informatiebijeenkomst Ouders 

 

Maandag 19 nov  16:00 – 17:00   H. Martinus Cuijk   

    Startmiddag: Ik ga de communie doen! 

 

Maandag 10 dec  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 1  Hallo Jezus! Advent en Kerst. 

 

2019 

Maandag 14 jan  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk 

    Middag 2  Bij God op bezoek. De kerk 

 

Maandag 4 feb  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk 

    Middag 3  Wat is jouw naam? Het doopsel.  

 

Zondag 10 feb   11:00     H. Martinus Cuijk  

    Presentatieviering 

Maandag 18 feb  15:30  - 17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 4  God mag ik jou wat vertellen? Bidden. 

Dinsdag 26 feb    20:00-21:30  Pastorie Cuijk-Centrum 

    Ouderbijeenkomst 1:  

    Samen Vieren! Wat vieren we eigenlijk? 

Maandag 11 mrt  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 5  Mag ik jou helpen?  

    Veertigdagentijd en Pasen. 

 



Maandag 25 mrt  15:30-17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 6  Luister eens! De Bijbel 

 

Maandag 8 apr  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 7  Op weg naar het feest!  

    Palmpasen en Pasen 

 

Woensdag 10 apr  20:00-21:30  Pastorie Cuijk-Centrum  

    Ouderbijeenkomst 2 Blijf dit doen!  

    Wat geef Jezus ons mee voor vandaag? 

Zondag 14 apr   11:00     H. Martinus Cuijk     

    Palmpasenviering 

 

Maandag 6 mei  15:30-17:00  H. Martinus Cuijk 

    Middag 8: Blijf dit doen! De Eucharistie 

 

Vrijdag 17 mei         H. Martinus Cuijk   

    15:00 - 16:15    Oefenen groep 1 

                     16:30 - 17:45  Oefenen groep 2 

 

Zondag 19 mei         H. Martinus Cuijk  

    11.00   Communieviering groep 1  

                     13.30   Communieviering groep 2 

 

Maandag 27 mei  15:30 – 17:00  H. Martinus Cuijk   

    Middag 9  Na het feest! En nu? 

Zondag 9 juni   11:00     H. Martinus Cuijk 

    Dankviering  



 

Samen met de kinderen, 

ouders en werkgroep 

willen we er  

een mooie tijd van maken. 

 

 



 


