Eerste Communie
Zondag 30 mei 2021
Door de maatregelen omtrent het coronavirus is het
dit jaar voor ons onmogelijk om een informatieavond
te organiseren. Met deze folder willen we toch de
informatie over de communie met jullie delen.
Wij zijn de Stuurgroep Communie. Als stuurgroep
begeleiden wij communicanten in de aanloop naar de
communieviering. Wij zullen de voorbereidingen
sturen, ondersteunen en begeleiden en krijgen daar
waar dat nodig is de hulp van de parochie en de
scholen.
Wanneer er vragen zijn of er hulp nodig is om het een
of ander te realiseren, kunnen jullie ons altijd bereiken
op ons mailadres communiemaasbree@gmail.com of
jullie kunnen natuurlijk een van ons persoonlijk even
aanspreken.
Wij zullen ons inzetten om er een onvergetelijke dag
voor de communicanten van te maken en wij zetten
zeker ook in op het maken van mooie herinneringen
aan de voorbereidingen.

OUDERHULP

FINANCIËLE BIJDRAGE

Wij kunnen dit echter niet alleen… wij hebben op
diverse gebieden hulp van ouders nodig.

Wij verrichten onze werkzaamheden vrijwillig en
vragen hiervoor geen vergoeding. Maar wij maken
wel kosten. Denk onder andere aan de cd met
communieliedjes voor elke communicant, kopieer- en
printkosten, de creatieve materialen, de bloemen om
de kerk te versieren, kosten van de foto- en videograaf
en kosten voor een bedankje voor hulp van buitenaf.

De taken, die er te verdelen zijn, zijn heel divers. De
een vergt een tijdsbesteding van minder dan een uur,
een ander vraagt erom om wat meer tijd aan te
besteden. De grootste investering qua tijd wordt wel
gedaan in de tekstgroep, die het boekje voor de
communieviering zal gaan samenstellen, en in de
creagroep, die bedenkt hoe de kerk tijdens de mis
versierd kan worden met o.a. eigen knutselwerken
van de kinderen en die ook het daadwerkelijk
versieren van de kerk verzorgt. Elke werkgroep of
activiteit wordt begeleid door minimaal een lid van de
stuurgroep.
Kort na de opgave van de communicanten zullen wij
aan de ouders vragen om zich in te schrijven voor
onze verschillende werkgroepen. In het
opgaveformulier wordt duidelijk aangegeven wat er
wanneer verwacht wordt van deelname aan een
werkgroep. Alle kleine beetjes hulp zullen maken dat
de voorbereidingen èn natuurlijk de communiedag
voorspoedig zullen verlopen. En met de inzet van
ouders krijgt ook de viering van 2021 dan weer een
heel eigen identiteit.

Daarom vragen wij een financiële bijdrage van elke
communicant. Die bijdrage is afhankelijk van het
aantal communicanten, maar zal naar verwachting het
komende jaar tussen de € 40,00 en € 45,00 bedragen.
OPGAVE

Opgave van jullie communicant kan via de link op de
site
van
de
Parochie
Maasbree
(www.parochiemaasbree.nl) van
WOENSDAG 28 OKTOBER 2020
TOT EN MET
ZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Wij verheugen ons
op een fijne samenwerking!

Graag tot ziens!

