
Eerste communieproject “Blijf dit doen”   
 
We willen alle kinderen, in de leeftijd vanaf groep 4 van de basisschool, uitnodigen 
om de voorbereiding van hun Eerste Communie bij de H. Joannes de Doperkerk in 
Hoofddorp te doen.  
 

Voor sommige ouders is de Eerste Communie van hun kind een vanzelfsprekende 

zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijke leven, waar zij 

ook zelf aan deelnemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen 

deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen 

niet verloren laten gaan. De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen 

zullen worden voorbereid op hun eigen Eerste Communie. Het project is in de eerste 

plaats voor de kinderen. Er zijn gelijktijdig ook bijeenkomsten voor de ouders, maar 

dan wel in een andere zaal. 
 

Het communieproject “Blijf dit doen!” bestaat uit diverse bijeenkomsten. Het project 

werkt met verschillende opdrachten en werkvormen. Soms zijn er ook opdrachten om 

thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij 

het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste Communie. De 

bijeenkomsten zullen op de zondagochtenden plaatsvinden, voorafgaand op en 

aansluitend aan een familieviering in de kerk. 
 
Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20:00 uur is er een informatieavond in het 
parochiehuis, Kruisweg 1071 Hoofddorp. Vragen over het project kunnen wij die 
avond beantwoorden of per mail: eerstecommunie@hjoannesdedoper.nl 
 

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier van ons Eerste 

Communieproject. Dit kan op de avond zelf, of het formulier wordt per mail 

toegestuurd.  
 
U kunt uw kind inschrijven tot 1 november 2021. 
 

De bijdrage voor het project bedraagt €45,-. Dat is inclusief het werkboek en er 

worden professionele foto’s op de dag zelf gemaakt.  

 

Hartelijke groet van de werkgroep Eerste Communie, 

 

Pater Eko, Tina Adryos, Ivonne van de Water, Pacifica Stoffers en Susanne Traudes. 


