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Amsterdam, 21 oktober 2022 

 

UITNODIGING VOOR OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 

Beste ouders en kinderen: 

 

Dit jaar zal er weer een mogelijkheid zijn voor kinderen om zich voor te bereiden op hun Eerste 

Communie op de pastorie van de Begijnhofkapel. Kinderen vanaf 8 jaar (groep 4) tot +/- 12 jaar 

kunnen hier aan meedoen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op. 

 

Tijdens de ouderavond op woensdag 26 oktober 2022 kunnen wij hier meer over vertellen. Deze 

avond zal worden gehouden op de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373, van 20 u. tot 21.30 u. 

De ouders kunnen dan kennismaken met elkaar en met de mensen die de Communievoorbereiding 

gaan geven. Tevens zal het Communieproject worden voorgesteld en kunt u vragen stellen. 

De datum van de Eerste Communie zal zondag 25 juni 2023 worden. 

 

9 bijeenkomsten zullen hieraan voorafgaan. Die worden gehouden op zondag middag van 11.45 u 

tot 13.15u De eerste bijeenkomst zal beginnen op 27 november en daarna 11 dec 2022 en vervol-

gens zo’n 1-2 keer per maand. De data zijn: (2023)  15 jan. en 29 jan,  12 feb (voorstellen/ gezins-

viering), 12 en 26 mrt, 23 apr, 11 juni. Noteert u deze data s.v.p. meteen in uw agenda!  

Voor de ouders is de voorbereidingsavond Eerste Communie op woensdag 10 mei 2023 van 20.00u 

tot 21.30u. 

 

Als u uw kinderen hiervoor wil opgeven komt u dan naar de ouderavond op 26 oktober. Laat u in 

verband met de voorbereiding nog even weten of u hier wel of niet naar toe kunt komen? Dat kan 

door het onderstaande invulstrookje op te sturen of in te leveren bij de pastorie. Mailen naar Wil-

leke de Vries (willempjebrinkman@gmail.com) of bellen (Willeke de Vries 06-53397628) kan ook. 

Graag tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Willeke de Vries en Pater Pieter van Wijlick sss 
Invulstrookje Pastorie Begijnhofkapel Nieuwezijds Voorburgwal 373  1012 RM Amsterdam 

-Ik kan wel/ niet naar de ouderavond komen op  26 oktober 2022.   

 

Naam en Telefoonnummer en E-mailadres: 

………………………………………………………………… 

 

Aantal personen:…………. 

  

-Ik wil graag mijn kind opgeven voor de Eerste Communie: 

Naam:…………………………………………………………………………………………... 

 

Geboortedatum:………………………Groep:……………………Doopdatum:………… 

S.v.p. een recent doopbewijs en een foto van uw kind (± 8 cm) meenemen! 
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