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Pastoraal Team 

 
 

Aan de ouders en/of verzorgers van kinderen in groep 4 van een RK school. 

 

Kenmerk: 22-100 

Betreft: Eerste Heilige Communie 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wellicht bent u betrokken bij de RK Kerk, en rekent u er op dat uw zoon/dochter dit jaar de Eerste 

Heilige Communie kan/mag ontvangen, een belangrijke mijlpaal in de Katholieke kerk.  

Vanaf dit schooljaar (2022/2023) is binnen de St Jan de Doper parochie besloten om het 

voorbereidingstraject voor de Eerste Heilige Communie uit te breiden. Het voorbereidingstraject is erop 

gericht dat u als gezin meer betrokken wordt bij de kerk en het geloof. 

We starten op zaterdag 4 februari 2023. Die middag maakt u kennis met de gezinnen/kinderen vanuit 

de hele parochie, die zich voorbereiden op de EHC. Het programma die middag staat in het teken van 

Maria Lichtmis. Tijdens het verloop van het traject wordt u regelmatig uitgenodigd voor activiteiten in 

de diverse geloofsgemeenschappen binnen de parochie, en zijn er voor uw kind een 6 tal 

voorbereidingslessen. De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats in mei/juni 2024. 

 

Voor meer informatie nodigen wij u uit voor de ouder informatieavond op 22 november 19.30-21.15 

uur in de Antoniuszaal van de Josef kerk te Gouda. 

 

U kunt uw kind aanmelden voor de Eerste Heilige Communie door een mail te sturen naar  

eerstecommunie@sintjandd.nl  (graag voor 20 oktober) 

 

Wilt u hierin vermelden:  

o Voor- en achternaam van zoon/dochter: 

o Adres: 

o School: 

o Telefoon (vast): 

o Telefoon (06): 

o E-mail: 

o Gedoopt: ja/nee 

o Komt naar ouderavond op 22 november  ja/nee 

 

Om de Eerste Heilige Communie te ontvangen, moet een kind gedoopt zijn. Het is mogelijk dat u uw 

kind niet hebt laten dopen maar er nu wel voor wilt kiezen om mee te doen met de EHC. Dit is 

mogelijk; uw kind zal dan tijdens het voorbereidingstraject ruim vóór de datum van de EHC gedoopt 

worden.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Pastorale team en de werkgroep Eerste Heilige Communie. 
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