Artikel over EHC ’23 voor KIZ

Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 (maar niet alleen…)
Net zoals andere jaren wordt het onder de medewerkers van de catechese werkgroep aan de nieuwe
seizoen van de Eerste Heilige Communie nagedacht. Dit jaar doen we het weer met de methode ,Ik ben bij
je’ van de stichting Adveniat. Aan 10 Bijbelse thema ontmoetingen die het omvat voegen we nog zes of
zeven andere gelegenheden: vier vieringen van de kerkelijke liturgie, een excursie (naar de Blauwe Zusters
in Heiloo), een ouderavond en twee voorbereidingen, de traject sluiten we mooi samen met foto’s van het
feest te bekijken en ervaringen te delen en dan hebben we het EHC programma van dit jaar.
Om de wens (eigenlijk ook echt besluit) te volgen van onze Pastoresteam en van de Regiobestuur zullen we
het dit jaar binnen onze regio in twee groepen en met twee EHC feesten doen: de ene van de Trinitas
parochie (’t Zand – Breezand - Anna Paulowna: ook samen met de kinderen die hun EHC vorig jaar niet
hebben kunnen doen – nu van groep 5 dus) en de andere van Maria Sterre der Zee parochie (Den Helder
en Julianadorp). Texel zal dit jaar met die tweede moeten doen of wachten tot het volgend jaar. Die twee
groepen zullen met de programma zo mogelijk parallel lopen. Ook gelegenheden om regionaal samen te
ontmoeten zijn daar voorzien.
Voor de avond van donderdag 17 nov (om 18:45) waren de ouders uitgenodigd voor een infoavond. Daar
o.a. kregen ze meer te weten over de dagen, uren, datums van begin voorbereiding en van het feest zelf.
De aanmeldingsformulieren die de ouders daar ontvangen hebben zou men graag tot vrijdag 25 november
bij de scholen of secretariaten van eigen kerken bezorgen mits degene van Den Helder en Julianadorp.
Daar kunnen ze het of bij het secretariaat van PP-kerk of rechtstreeks bij kap. Pawel afgegeven worden.
Een paar belangrijkste gegevens: De groep ,Trinitas’ ontmoet op donderdagen ‘s middags binnen de
schooltijd, telkens drie keer opeenvolgend: eerst in ‘t Zand dan in Anna Paulowna en het laatst in
Breezand. Daar in de kerk wordt uiteindelijk ook het feest gevierd. De ontmoetingen en activiteiten
worden er over een periode verspreid. Ze beginnen op 9 februari vieren EHC feest op 4 juni en sluiten de
traject op 11 juni.
De groep ,Sterre der Zee’ ontmoet ook op donderdagen tussen 15:00 en 16:30 zo mogelijk afwisselend
tussen de pastorie van PP-kerk en de Willibroord-kerk. We beginnen met het traject op 12 jan, de EHC
viering wordt op 4 juni gevierd en wij sluiten het op 15 juni af.
De Eerste Heilige Communie is voor het kind een belangrijke moment. Het krijgt sindsdien een bijzonder
eigen deel aan de samenkomst van de parochiegemeenschap, een gelegenheid om eigen geloof en binding
met God nu echt persoonlijk tot uiting te mogen brengen, daarin letterlijk gevoed te worden en te groeien.
De kinderen, zoals we allemaal, hebben daartoe goede trouwe voorbeelden nodig, de mensen die ook
meedoen en elkaar daarin steunen. Als het goed is krijgen deze kinderen voldoende gelegenheid om
hiermee familiair te rakken en net zoals ze dit straks b.v. met hun rijbewijs doen - ,de vaardigheden
ontwikkelen en echt smaak in krijgen door het te beoefenen’. Eerste… veronderstelt vanzelfsprekend een
zekere duurzaamheid, de weg naar een Tweede… en Derde… en zoveel meer als we het in ons leven nodig
hebben om gewoon in vriendschap met God en met elkaar te mogen groeien. De rol van de ouders is hier
niet te onderschatten en in dat alles is een goede samenwerking tussen de ouders en de pastorale
krachten ook van groot belang. We kunnen elkaar steunen en inspireren ten goede van ons zelf, onze
gezinnen en van onze kinderen. Daar groeit de kerk van.
Aan alle kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie komen te doen, hun ouders,
werkgroepsbegeleiders en pastorale krachten die hiermee bezig zullen zijn, wensen we veel succes en
voldoening bij hun werk. (Kap. Pawel Banaszak)

