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Eerste-Communie-Weg federatie Maasmechelen-Zuid

Tweede ouderavond   (enkele weken voor Pasen)

Vooraf
* één of meerdere tafels per parochie (8 à 10 pers.) / voldoende gespreksleiders

* laptop - beamer - projectiescherm

* werkblad voor het eerste deel - balpennen

* praktische info per parochie (tweede deel) 

* invulkaartje voorbehouden plaatsen & taak in de viering

* de pastoor verwelkomt de mensen persoonlijk aan de ingang

Verwelkoming + verloop van de avond
* We hebben al een hele weg afgelegd... dankjewel voor de goede deelname... hopelijk is het

voor jullie ook verrijkend om zo met je kind op weg te mogen gaan naar de Eerste

Communie toe ...

* We spraken op de eerste ouderavond over drie stappen in de geloofsgroei:

- “leven zoals Jezus”: Jezus als een voorbeeld om na te volgen... daarin kaderde onze

bijbelzoektocht en de kinderbijbel voor thuis

- “leven met Jezus”: Jezus als Iemand die er ook nu nog is, met wie je praten kan (dat

heet dan ‘bidden’)... daarin kaderde onze activiteit “bidden in het gezin” en de set

gekleurde kaarsjes voor thuis

- “leven vanuit Jezus”: Jezus kan ons telkens weer kracht en energie geven en wil

doorheen ons werken om er voor anderen te zijn... dan komen we terecht in de wereld

van de eucharistie (daar ontvangen we Jezus’ Brood als ‘voedsel voor het hart’):

hierover zal het vanavond gaan!

* In het eerste deel van deze avond houden we een gesprek over de betekenis van de

eucharistie.

In het tweede deel maken we praktische afspraken naar de Eerste Communie toe ...

Deel 1: “niet mis die mis”; een gesprek over de betekenis van de eucharistie

A. Aanbreng

 * Inleiding:

- Enkele jaren geleden vroegen we in ons bisdom aan een tiental jongeren, die geregeld de

eucharistie vieren, wat de eucharistie voor hen betekent.

- We knipten hun antwoorden in aparte ideeën, die we vervolgens verzamelden onder

twaalf  thema’s over de betekenis van de eucharistie.

- We willen jullie deze twaalf thema’s even voorstellen, telkens geïllustreerd met één

antwoord van een jongere.

- Na deze aanbreng kunnen we aan onze gesprekstafels uitwisselen waarin we ons al dan

niet herkennen ...

Het volgende wordt ondersteund door een powerpoint, waarbij twee medewerkers

afwisselend de uitspraken van de jongeren voorlezen ... Op het werkblad van de aanwezigen

(bijlage 1) staat een samenvatting.
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 1. Een gewoonte, maar toch ook meer ...

Waarom ga ik eigenlijk nog naar de eucharistie? Meestal weet ik het zelf niet. Gewoonte?

Omdat mijn vader gaat? Omdat ik dan enkele mensen zie die ik alleen daar tegenkom? Ik

probeer wel een diepere betekenis aan de eucharistie te geven. (Dries, 23 jaar)

 2. Rust, stilte

De eucharistie is voor mij persoonlijk een rustpunt in een drukke week. In een wereld die

steeds drukker en drukker wordt, heb ik zo ‘n punt nodig om even tot rust te komen, om

contact met God te zoeken. Daarom ga ik ook liefst wat vroeger naar de kerk, om nog een

kwartiertje te hebben voor de mis begint. (Dieter, 27 jaar)

 3. Feest - vreugde

Eucharistie is voor mij een feest, een feest waar men uitbundig kan vieren enerzijds en

anderzijds de verstilling kan zoeken. Je voelt vreugde door de viering, en met die vreugde

in je hart zoek je verstilling bij God. (Pieter, 24 jaar)

 4. Boodschap - inhoud

Je staat even stil bij de alledaagse dingen. Een eucharistie is pas geslaagd wanneer een

priester op hetzelfde niveau als mij spreekt, wanneer hij mij weet aan te spreken. (Anja, 20

jaar)

 5. Steun - troost

Als het wat minder gaat, of je bent niet zo voorbeeldig geweest, of gewoon het zit allemaal

niet mee, dan vind ik troost in naar de kerk gaan, en goeie moed, goede voornemens. Als

ik eens twijfel of er nu wel een God is - als je zo conversaties hebt in de klas, dan begin je

wel te twijfelen hoor! - dan vind ik weer terug meer zekerheid in de kerk ! Ook tijdens de

examens is naar de kerk gaan even een geruststelling, een verademing. (Stephanie, 18

jaar)

 6. Energie - kracht

‘Een batterijlader’: dat is de eucharistie! Maar een batterij kun je maar opladen als ze

energie krijgt toegediend. Het is dan ook de kunst om de energie van God via woord,

vorm, taal, muziek over te brengen, op zo een manier dat de mensen die naar de

eucharistie komen, hun batterij effectief willen aankoppelen aan dat grote energie-net. Dat

je de mensen met de eucharistie kunt raken in het diepst van hun hart. Ik denk dat dit de

grootste uitdaging is van de eucharistie. (Pieter, 24 jaar)

 7. Betrokkenheid

Oh ja, ik wil ook nog zeggen dat ik het goed vind dat er in onze parochie op zaterdagavond

een gezinsviering is, zeker toen ik klein was, daar heb je echt veel aan als kind. Ik heb echt

veel overgehouden aan de kindernevendiensten. Nu haal ik het niet meer op

zaterdagavond, maar vroeger ging ik altijd dan. Maar op zondag, in de gewone vieringen,

is het wel wat dieper. Daar heb ik nu wel meer aan, nu ik wat ouder ben bedoel ik

(misschien omdat ik wat saaier ben geworden). (Stephanie, 18 jaar)
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 8. Gemeenschap

De eucharistie is de gelegenheid om mensen te ontmoeten. Als men het een en ander doet

in een parochie, is dat voor mij het moment om de anderen te ontmoeten. Vooral het

nababbelen na de mis is heel plezant. (Dieter, 27 jaar)

 9. Herdenken - herinneren

Voor mij is de eucharistie de herdenking van het Laatste Avondmaal. Waarom ik dit

belangrijk vind, is moeilijk uit te leggen. Het is een traditie. Maar mij is het niet te doen

om deze traditie, al vind ik dat tradities wel een zekere charme bevatten; en ik ontken niet

dat ik vind dat de consecratie en de communie zo hun charme hebben. Het is een

“herinnering” (die we weliswaar niet hebben meegemaakt). Het doet mij denken aan een

gezellig samenzijn van vrienden die jaren lang een hechte band hebben gevormd en nu

weer eens samen rond de tafel zitten en dit vieren. Jezus geeft ook zijn volgelingen de

opdracht om dit te blijven herhalen “om Hem te blijven gedenken”. (Edwin, 27 jaar)

10.  Ontmoeting met een Hogere Aanwezigheid

Tijdens de eucharistie voel ik dat er “iets” is, dat het goed met ons bedoelt. (Mark, 24 jaar)

11.  Aanwezigheid van Jezus

Wat de eucharistie nog sterker maakt zijn de woorden die Jezus sprak: “Waar twee of

meer in mijn Naam samen-zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Edwin, 27 jaar)

12.  Verrijzenisgeloof

Ik denk dat er ergens in mij wel een sluimerend verrijzenisgeloof aanwezig is. Iets dat in

mij zegt “de dood heeft niet het laatste woord”. Vaak vind ik het zeer moeilijk om dat echt

te geloven zodat mijn hele wezen er van doordrongen is. Het geloof dat - hoe diep ik ook

in de put zit - er toch nog hoop op nieuw leven is. De eucharistie helpt ergens deze hoop

levend te houden en te voeden. (Dries, 23 jaar)

B.  Groepsgesprek 

Voor alle aanwezigen is er een werkblad, waarop de twaalf thema’s staan, met enkele

woorden uit het citaat (zie bijlage 1).

Van daaruit houden we een gesprek per tafel: (de vragen staan onderaan het werkblad)

° Duid aan in welke elementen je jezelf herkent. Welke van deze elementen zijn voor jou

belangrijk in de eucharistie ?

° Zijn er uitspraken bij, waarvan je zegt: “Voor mij is dat nog niet zo, maar ik hoop dat ik

dat ook ooit op die manier mag ervaren!” ?

° Wat hoop je dat jouw eerste communicant in de eucharistie zal mogen ontdekken ?

PAUZE   met een drankje
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Deel 2: praktische afspraken

We maken per parochie een aangepast info-blad ...

1. gezinsvieringen Pasen

* datum - uur - plaats (... en de buurkerken)

2. Bijbelse spelnamiddag: “het geheim van de eucharistie” (enkel voor de kinderen)

* datum - uur - plaats (... en de tweede mogelijkheid)

op een speelse wijze gaan we op zoek naar wat het betekent dat Jezus in de eucharistie

aanwezig is en dat Hij ons kracht kan geven ...

we gebruiken deze namiddag ook om samen nog eens goed te oefenen voor de liederen

3. Praktische regelingen voor eerste-communie-vieringen

* voorbehouden plaatsen: voor ouders, broers en zussen

* voor iedere communicant is er een taakje: een tekstje lezen of de offergaven aanbrengen

u krijgt een formuliertje, om ons voor deze beide regelingen de nodige informatie te geven; 

de kinderen, die voorlezen, krijgen tijdig hun tekstje, zodat u thuis kan oefenen

4. Voorbereiding van de eerste-communie-viering in de parochiekerk

ongeveer een uur, telkens in de eigen parochiekerk

met de ondersteuning van het parochiekoor en de werkgroep gezinsvieringen

*  datum - uur - plaats

5. De eerste-communie-viering

* datum - uur - plaats

VISIE:

- de basis van het verloop is: zoals de gezinsvieringen: we vertrekken vanuit het evangelie

van die zondag en zoeken een brugverhaal als eerste lezing; vanuit de centrale

boodschap zoeken of schrijven we teksten voor gebed om vergeving, voorbede,

bezinning,...

- het is geen optreden van de communicanten, maar we proberen hen wel zo sterk

mogelijk te betrekken bij het gebeuren (door hen bijv. bij het grote dankgebed rond het

altaar uit te nodigen)

- onthaal in de parochiegemeenschap: de aanwezigen in de kerk zijn geen toeschouwers,

maar mensen die actief mee-vieren (bidden, zingen,...); het parochiekoor ondersteunt de

zang; parochiale medewerkers leiden alles in goede banen

- de kinderen zijn voorbereid en ondersteund door hun ouders (ook dat mag zichtbaar zijn

in de viering)

- het is tevens een feestelijk moment: daarom komen de kinderen mee in de

intredeprocessie, worden ze met naam verwelkomd, krijgen ze allemaal een taakje,...
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VERLOOP: 

- we proberen de viering te starten vanuit een rustige en serene sfeer in de kerk

- samenkomst van de kinderen: in een aparte ruimte in de kerk (nl. ...)

de communicanten komen bij de intrede met misdienaars en priesters mee naar voor

- de eerste communicanten kunnen samen op de eerste rij zitten (‘onder het waakzaam

oog van de ouders’); zo kort mogelijk achter de kinderen: ouders, broers en zussen;

verder geen voorbehouden plaatsen

- de voornamen van de communicanten worden genoemd in de verwelkoming

- zang: we kiezen voor samenzang (communicanten - koor - alle kerkgangers); daarom

zal het zangkoor kort bij de kinderen plaats nemen

- ieder kind krijgt een taakje: een stukje lezen of aanbrengen offergaven

- de woorddienst verloopt zoals in iedere gezinsviering (vertelhoekje voor het altaar, voor

alle aanwezige kinderen); na de lezingen: gesprek met de kinderen & brug naar de

volwassenen

- dienst van het brood: de eerste communicanten mogen vanaf de offerande mee rond het

altaar komen staan en vrij dankgebedjes formuleren; bij de vredewens gaan ze naar hun

ouders in de kerk (en blijven bij hen);

- ontvangen Eerste Communie: communicanten vergezeld door ouders, broers en zussen;

na het ontvangen van de communie gaan kinderen samen bidden in een apart hoekje

- een fotograaf zorgt voor groepsfoto én foto van het ontvangen van de Eerste Communie

(één exemplaar van elke foto is inbegrepen in inschrijvingsgeld; bijbestellen kan);

indien de ouders een video wensen mogen ze dit onderling afspreken, op voorwaarde

dat er discreet wordt gefilmd

- na de viering: fanfare? receptie?... volgens plaatselijke gewoontes ...

De concrete voorbereiding van iedere eerste-communie-viering gebeurt door de

werkgroepen voor gezinsvieringen... doch we krijgen daarbij graag de medewerking van

enkele ouders! U kan zich hiervoor aanmelden; dan ontvangt u tijdig een uitnodiging.

6. Gezinsviering-dankviering: datum - uur - plaats (... en de buurkerken)

7. En wat na de Eerste Communie ?

- gezinsvieringen: van harte welkom in de gezinsvieringen van volgend werkjaar!

(uitnodigingen via school)

- misdienaars gezocht! en we dromen ook van een jeugdkoortje ...

- voor geïnteresseerden: enkele keren per jaar een ‘bijbelse spelnamiddag’... om te

beginnen in de eerste week van de grote vakantie (uitnodiging volgt)

- en voor de ouders: welkom in één van onze beide werkgroepen gezinspastoraal
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“Niet mis die mis”: samen zoeken naar de betekenis van de eucharistie

Uitspraken van jongeren over de eucharistie

 1. Een gewoonte, maar toch ook meer: “Waarom ga ik? Gewoonte? Omdat mijn vader

gaat?... Ik probeer er wel een diepere betekenis aan te geven.”  (Dries, 23 jaar)

 2. Rust, stilte: “Een rustpunt in een drukke week; om contact met God te zoeken.” 

(Dieter, 27 jaar)

 3. Feest - vreugde: “Eucharistie is voor mij een feest, waar men uitbundig kan vieren

enerzijds en anderzijds de verstilling kan zoeken.”  (Pieter, 24 jaar)

 4. Boodschap - inhoud: “Een eucharistie is pas geslaagd wanneer een priester op hetzelfde

niveau als mij spreekt” (Anja, 20 jaar)

 5. Steun - troost: “Als het eens wat minder goed gaat, vind ik troost in het naar de kerk

gaan, 

en goede moed, goede voornemens.” (Stephanie, 18 jaar)

 6. Energie - kracht: “Een batterijlader’: dat is de eucharistie! Het is de kunst om de energie

van God via woord, vorm, taal, muziek over te brengen.” (Pieter, 24 jaar)

 7. Betrokkenheid: “Ik vind het goed dat er in onze parochie op zaterdagavond een

gezinsviering is, zeker toen ik klein was”. (Stephanie, 18 jaar)

 8. Gemeenschap: “De eucharistie is de gelegenheid om mensen te ontmoeten. Vooral het

nababbelen na de mis is heel plezant.” (Dieter, 27 jaar)

 9. Herdenken - herinneren: “Het doet mij denken aan een gezellig samenzijn van vrienden

die jaren lang een hechte band hebben gevormd en nu weer eens samen rond de tafel

zitten en dit vieren.” (Edwin, 27 jaar)

10. Ontmoeting met een Hogere Aanwezigheid: “Tijdens de eucharistie voel ik dat er ‘iets’

is, dat het goed met ons bedoelt. (Mark, 24 jaar)

11. Aanwezigheid van Jezus: “Jezus sprak: ‘Waar twee of meer in mijn Naam samen-zijn,

daar ben Ik in hun midden’.” (Edwin, 27 jaar)

12. Verrijzenisgeloof: “Er is iets in mij dat zegt ‘de dood heeft niet het laatste woord’. De

eucharistie helpt ergens deze hoop levend te houden en te voeden.” (Dries, 23 jaar)

Gespreksvragen:

° Duid aan in welke elementen je jezelf herkent. Welke van deze elementen zijn voor jou

belangrijk in de eucharistie ?

° Zijn er uitspraken bij, waarvan je zegt: “Voor mij is dat nog niet zo, maar ik hoop dat ik

dat ook ooit op die manier mag ervaren!” ?

° Wat hoop je dat jouw eerste communicant in de eucharistie nog zal mogen ontdekken ?


