
Mededeling van de communiewerkgroep 
 
 

Helaas zal de communiewerkgroep in Honselersdijk dit jaar ophouden te bestaan.  
Dit betekent dat de communie activiteiten vanaf volgend jaar geregeld zullen 
moeten worden door de ouders zelf middels het communiehandboek 
( i.s.m. de parochie en school). 
 
Wij vinden dit erg jammer. Wij hebben het een aantal jaren met veel plezier gedaan. 
Maar onze kinderen zijn inmiddels wat ouder en voor ons de tijd om het stokje over te 
dragen. 
Tot nu toe is het helaas niet gelukt om hier ouders voor te vinden.  
 
Zijn er toch ouders die dit ook erg jammer zouden vinden en het van ons over willen nemen,  
dan kan dit natuurlijk nog! Dan kun je al tijdens deze communieperiode met ons 
meedraaien.  
Voor de communiewerkgroep zijn minimaal 4 personen nodig. Het kost je vanaf 
september tot de communie zo nu en dan een vrije avond voor vergaderingen en  
bijeenkomsten met de ouders. Voor communieactiviteiten in die periode, zal je samen 
met de ouders van de communicanten en met de werkgroep per toerbeurt bij een 
activiteit helpen.  
 
Een aantal voorbeelden van activiteiten: 
Startavond met de ouders  
Samenstellen boekjes voor de presentatie- en communieviering 
Boekjes vouwen 
Silhouetten van de kinderen maken die in de kerk zullen hangen 
Kindermiddag in de kerk met rondleiding en broodmaaltijd voor de kinderen 
Palmpasenstokken maken 
Bezoek aan de bakker met de klas  
Nogmaals: ook zullen de ouders van de communicanten helpen tijdens deze activiteiten, 
samen met 1 of 2 werkgroep leden.  
En daarbij is het ook erg leuk om te doen!  
 
Gaat jouw kind nog communie doen dit jaar of in de komende jaren en vind je ook dat de 
communie werkgroep zou moeten blijven bestaan, stuur dan een email naar: 
dsteenks@hetnet.nl of spreek een van ons vrijblijvend aan. Wij willen graag wat meer uitleg 
geven over de werkzaamheden als jullie interesse hebben. Wat is er leuker dan samen met 
je kind deze weg naar de communie te nemen?  
 
Hartelijke groeten, 
 
Diane Steenks 
Angelique Vis 
Petra van Nieuwkerk 
Anita Bruinen  
Wendy den Breejen 
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