
Eerste H. Communie 2020 - Dataschema voor ouders 

- De basislessen vinden plaats op zondagochtend tijdens de mis. Als uw kind meedoet in De Meern 

dan begint de mis om 9:30 uur. De kinderen verzamelen zich in De Schalm (achter de kerk) om 9:20 

uur, zodat ouders nog gelegenheid hebben naar de kerk terug te lopen.  

Als uw kind meedoet in Vleuten dan begint de mis om 11:00 uur. De kinderen verzamelen zich dan in 

Kerkestein (achter de kerk) om 10:50 uur, zodat de ouders in de kerk kunnen gaan zitten.  

Na zo’n 30 minuten sluiten de kinderen zich bij de ouders en de mensen in de kerk aan. 

- Het bijwonen van een doop vindt op zaterdagmiddag of zondagmiddag plaats, gewoonlijk om 13:00 

uur. De definitieve data worden bepaald zodra er met zekerheid een doop is.  

- Het bezoek aan de bakker vindt plaats op maandag- en donderdagmiddag van 13:00-15:00 uur.  De 

keuze voor deze twee dagen is bepaald op basis van de beschikbaarheid van de bakker. Voor 

deelname tijdens schooluren dient u toestemming te vragen aan de school. De definitieve data 

worden bepaald in overleg met de bakker. 

- De rondleiding in de kerk vindt plaats op woensdagmiddag van 13:00-14:30 uur. Ook hiervoor moet 

u misschien toestemming vragen aan de school. 

- Tijdens het traject wordt u goed op de hoogte gehouden van de komende bijeenkomsten. 

De Meern    Onderdeel    Vleuten 

8 januari    Informatieavond   9 januari 

26 januari    Les 1 + Eucharistieviering  26 januari 

1-2 februari    Doopviering    1-2 februari 

9 februari    Les 2 + Eucharistieviering  9 februari 

1 maart     Familieviering Veertigdagentijd  1 maart 

2 maart     Bezoek bakker    5 maart 

15 maart    Les 3 + Eucharistieviering  15 maart 

19 maart    Ouderavond – Rondleiding kerk  26 maart 

25 maart    Rondleiding kerk communicanten 1 april 

5 april     Palmzondag    5 april 

12 april     Pasen familieviering   12 april 

10 mei     Les 4 + Eucharistieviering  10 mei   

14 mei     Oefenen    19 mei  

17 mei     EHC Viering    24 mei 

 


