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PASTORALE EENHEID 
MARIA TENHEMELOPNEMING  
MARIAKERKE OOSTENDE 
 
OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 
 
In dit document vind je een overzicht van de informatie die de ouders tijdens de info-avond 
voor de eerste communie meekregen. We hebben dit opgedeeld in 4 delen: 
 

• Over de betekenis van de eerste communie 

• Visie op de eerste communiewerking 

• Bijeenkomsten in voorbereiding op de eerste communie 
 

Over de betekenis van de eerste communie 
 
In de Kerk is men kleine kinderen beginnen dopen vanaf de 5de eeuw. En pas vanaf 1910 werd 
de eerste communie gevierd met kinderen van het eerste of tweede leerjaar van het 
basisonderwijs. Daar was paus Pius X voor verantwoordelijk. School en parochie hadden toen 
nog een hechte band en zo kwam het dat de voorbereiding van de eerste communie en de 
regie van de vieringen aan de scholen werden toevertrouwd. 
 
Tot 1910 was de eerste communie aan een leeftijd van 12, 13 of 14 jaar. Die viering viel samen 
met de zogenaamde hernieuwing van de doopbeloften en werd enkele dagen later gevolgd 
door het vormsel. De hele viering heette dan de “plechtige communie”, een term die men nu 
nog hardnekkig maar zeer foutief blijft gebruiken om er het vormsel mee aan te duiden. 
Bij het toedienen van het sacrament van het vormsel wordt eigenlijk iets herhaald wat bij het 
doopsel al gebeurde: de zalving met chrisma. Maar op een leeftijd van 12 tot 14 jaar kunnen 
jongeren die zalving nu bewust ontvangen en ook bewust en goed voorbereid de 
doopbeloften uitspreken en het geloof belijden. 
 
Wanneer nu oudere jongeren of volwassenen gedoopt worden, dan worden ze in de dezelfde 
viering gedoopt en gezalfd – dus gevormd – en mogen ze meteen aansluiten bij het 
communiceren. Ze doen er direct hun eerste communie. Zo ging het er ook aan toe in de 
eerste eeuwen van het christendom, toen uitsluitend volwassenen en soms ook hele families 
gedoopt werden. Gewoonlijk was dat in de paasnachtviering. De paastijd, die 50 dagen duurt 
van Pasen tot Pinksteren, is nog altijd dé tijd om de eerste communie en het vormsel te 
ontvangen. Ik droom van een tijd waarin ook alle doopsels dan zullen kunnen geschieden.  
 
Om te kunnen deelnemen aan de communie dien je gedoopt en gezalfd te zijn. Want 
deelnemen aan de communie in de eucharistie is het ultieme teken van je christen zijn.  
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Dat vergt nu nog een weinig uitleg. 
 
Christen zijn heeft in de eerste plaats iets te maken met een bepaalde manier van leven. En 
die manier van leven is het gevolg van een kijk op de zin van het leven. Bedoeld wordt het 
antwoord op vragen als: wat dienen we in het leven na te streven en tot welk mens dienen 
we onze kinderen op te voeden. 
 
Het verwerven van bezit, macht, plezier, eer, erkenning en bevestiging is hier – zoals jullie 
kunnen vermoeden – geen goed antwoord, hoewel het zoeken en verwerven van dat alles het 
leven van veel mensen bepaalt en beheerst en eigenlijk de wereld regeert.  
Gelukkig zijn zou een beter antwoord kunnen wezen. Anderen gelukkig maken is al evenzeer 
een goed en wellicht nog een wijzer antwoord. Tot jongeren die mijn genegenheid wegkapen 
zei en zeg ik wel eens: “Ik hoop dat je een goed en gelukkig mens wordt.” En wel in die 
volgorde. En wel in de betekenis “goed voor anderen”. 
 
Maar nu geef ik een ander antwoord: het doel van alle opvoeding is menswording en het doel 
van ons leven als christenen is mens worden zoals de mens God ooit droomde: een mens met 
een bepaalde ingesteldheid, met een bepaalde mentaliteit, met een bepaald innerlijk. Het is 
de ingesteldheid, de mentaliteit, gekenmerkt voor zelfvertrouwen, vreugde, vrede en liefde. 
Daarvoor moeten angst en egoïsme plaats maken in het hart en in de geest van mensen.  
Verlangen om zo’n mens te worden, eigenlijk de hoogste vorm van menselijkheid, en stappen 
zetten om zo’n mens te worden en te zijn, dat noemen we bekering. Het doopsel met water 
is een uitdrukking van dat verlangen, van die bekering. Men wast als het ware alle angst en 
egoïsme weg, de ingesteldheid waarin het ikje de hoofdrol speelt. 
Als de ik-mentaliteit verdwenen is, plaatsgemaakt heeft, kan een andere mentaliteit in de 
plaats komen, eigenlijk Gods ingesteldheid. We noemen die de Geest van God. Het vormsel, 
de zalving met chrisma, drukt uit dat je die Geest, die goddelijke mentaliteit wil ontvangen, 
dat je er open voor staat en dat je je leven door die in gesteldheid wil laten bepalen. 
 
Jezus is de mens die die hoogste vorm van menszijn heeft voorgeleefd. In hem was Gods Geest 
totaal aanwezig. Er was geen beetje ik-ingesteldheid nog in Jezus aanwezig. Hij is dé gezalfde, 
de Christus. Als christen willen we leven zoals Hij leefde, met zijn ingesteldheid, met zijn 
mentaliteit. We zeggen dan ook: we willen leven in ‘eenheid’ met Christus. Eenheid in het 
Latijn is ‘unio’ of ‘communio’. Vandaar ‘communie’. De communie ontvangen – een betere 
uitdrukking dan je ‘communie doen’ is dus een uitdrukking van je wil om in eenheid met Jezus 
te leven, te leven met zijn mentaliteit, met zijn ingesteldheid en ‘christus’ te zijn: een goddelijk 
mens. 
 
De mens is dat niet van nature. Leven zonder angst en egoïsme en een totaal liefdevol mens 
zijn, dat zit niet in onze genen. Ware dit wel zo, dan zou de wereld er heel anders uitzien en 
angstige of al te egoïstische kinderen, jongeren of volwassenen zouden we kunnen genezen 
met een pilletje of drie per dag. Liefde is van goddelijke origine. We kunnen liefhebben omdat 
er iets goddelijks in ons zit. Maar dat moeten we helpen.  
 
Opvoeding en ook onderwijs en catechese moet erop gericht zijn kinderen te helpen mensen 
te worden vol zelfvertrouwen en liefde. Dat is soms wel compleet tegen de tijdsgeest ingaan. 
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Visie op de eerste communiewerking 
 
Vooraleer we straks de aangeboden activiteiten en vieringen overlopen is het misschien niet 
slecht om even te schetsen hoe we tot onze deels vernieuwde aanpak gekomen zijn en wat 
onze visie op de eerste communiewerking mee bepaald heeft. 
 
Er hebben zich in de afgelopen jaren bepaalde ontwikkelingen voorgedaan binnen de 
structuur van de parochiegemeenschappen in ons bisdom. Zo kenden we allemaal de 
plaatselijke parochie, waar het gemeenschapsleven zich letterlijk afspeelde ‘onder de 
kerktoren’. Dopen, huwelijken, begrafenissen, maar ook eerste communie en vormsel,… het 
vond allemaal plaats in ‘onze’ kerk, in onze parochie, waar we woonden, binnen een 
afgebakend gebied, met een eigen priester of priesters die alles in goede banen leidden. 
 
Enige tijd geleden werd er reeds voor gekozen om op bepaalde vlakken de krachten wat te 
bundelen en werden kerken (parochies) samengebracht in een federatie, een soort 
samenwerkingsverband tussen verschillende parochies. Enerzijds ontstaan omdat er minder 
priesters zijn, anderzijds ook omdat het aantal kerkgangers daalt. In die federatie behield de 
plaatselijke kerk echter zijn zelfstandigheid, wat betekende dat elke geloofsgemeenschap nog 
zelf beslissingen kon nemen en eigen werkingen kon behouden als deze voldoende 
draagkracht hadden. 
 
Ondertussen zijn we nog een stap verder en zijn bepaalde federaties en parochies 
samengesmolten tot wat men noemt een pastorale eenheid. Meer nog dan een 
samenwerkingsverband mogen we hier als het ware spreken van een soort fusie. We spreken 
nu van één parochie: Pastorale Eenheid Maria Ten Hemelopneming Mariakerke- Oostende. 
Die pastorale eenheid wordt gedragen door een team dat de verantwoordelijkheid draagt op 
verschillende vlakken: liturgie, diaconie en ook catechese. Bepaalde taken worden nu niet 
meer ‘elk voor zich’ verricht maar gezamenlijk. Ook deze keuze werd gemaakt in functie van 
een tekort aan pastoors en teruglopend kerkbezoek. Belangrijk hierbij is ook dat verschillende 
vrijwilligers nu de krachten kunnen bundelen en een gezamenlijke werking kunnen opstarten 
(al dan niet uit noodzaak omdat het aantal vrijwilligers ook binnen de kerk een teruggang 
kent). 
 
De pastorale eenheid biedt ons dus de kans om een éénvormige werking aan te bieden op vlak 
van catechese. Geen eenheidsworst maar een gemeenschappelijk gedragen werking vanuit 
de bestaande werking van OLV Hemelvaart (OLVO-Aartshertogstraat & Vermeylenschool) en 
Sint-Franciscus (Mariasteen & Basisschool Stene). Een vernieuwde werking dus, gedragen 
door verschillende mensen, over de verschillende netten heen (katholiek & 
gemeenschapsonderwijs). We willen hierbij wel nog eens het belang van de school en het 
engagement van de leerkrachten benadrukken. Zij zijn een onmisbare schakel in die eerste 
communievoorbereiding naar catechese en bv. ook de liedjes toe. Ook hun aanwezigheid en 
hulp in de vieringen wordt naar waarde geschat. 
 
Dit betekent dus dat we afstappen van de tochtmomenten en ingroeivieringen zoals we die 
tot nu kenden en dat we vanuit de Pastorale Eenheid gedurende dit werkjaar één aanbod 
presenteren voor alle kinderen die hun eerste communie doen. Vanuit de Pastorale Eenheid 
willen we de kinderen (en jullie, ouders), laten kennis maken met de plaatselijke 
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geloofsgemeenschappen en met de eucharistie, met die tekenen van brood en wijn, want dit 
is tenslotte toch de reden/de aanleiding waarom jullie een keuze maken voor eerste 
communie. 
 
We hadden het net over het engagement van de vrijwilligers binnen de Pastorale Eenheid, 
binnen de werkgroep eerste communie en over het enthousiasme van de leerkrachten, maar 
er is uiteraard nog een derde poot aan onze kruk en dat zijn jullie, papa’s en mama’s, het gezin. 
Ook jullie spelen een grote rol in de voorbereiding op de eerste communie van jullie zoon of 
dochter. Jullie gaan dit jaar samen op stap naar dat feestelijk gebeuren in mei. Dit zal gebeuren 
tijdens enkele vieringen maar ook tijdens enkele gezinsactiviteiten. En natuurlijk vragen we 
jullie om ook thuis Jezus ter sprake te brengen en de sterke momenten in het jaar 
(Advent/Kerstmis – vasten/Pasen) alvast een plaatsje in de agenda te geven. 
 
De keuze die jullie gemaakt hebben om zoon of dochter voor het eerst volwaardig te laten 
deelnemen aan de eucharistie is niet zomaar een vrijblijvende keuze, het is een weloverwogen 
keuze, die tegelijk ook de nodige verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Net zoals in gelijk 
welke andere vereniging (sport, hobby, vrije tijd,…) vraagt het een engagement, vraagt het net 
dat tikkeltje meer. We verwachten jullie dan ook allemaal op onze activiteiten en vieringen, 
zeker in het belang van jullie kinderen die hier bijzonder naar uitkijken. 
 
We hopen van harte dat jullie dit jaar met zoon of dochter samen op tocht gaan, meestappen 
in het geloofsverhaal, de vreugde van de Blijde Boodschap van Jezus mogen ontdekken en er 
ook mee aan de slag gaan. 
 

Bijeenkomsten in voorbereiding op de eerste communie 
 
Wij geven jullie een overzicht van de bijeenkomsten in voorbereiding op de eerste communie 
waarop jullie verwacht worden.  Deze activiteiten staan steeds open voor het ganse gezin.  
Kan je als ouder niet aanwezig zijn, vraag dan eventueel een grootouder / familielid om zoon 
of dochter te begeleiden.  Plan deze ook al in jullie agenda! 
 

1. Ingroeivieringen  
Tijdens 3 ingroeivieringen vier je samen met je kind en je gezin en de mensen van de 
parochie de eucharistie.  Deze ingroeivieringen gaan 2 maal per weekend door: 
éénmaal op zaterdagavond om 18.00 uur in de kerk van OLV-Koningin (Lijsterbeslaan) 
en éénmaal op zondag om 9.30 uur in de kerk van Sint-Franciscus (Assisielaan). Hierbij 
heb je dus telkens de keuze om de viering op zaterdag of op zondag bij te wonen. Deze 
vieringen zijn gepland in het weekend van 4-5 december, 26-27 maart en 7-8 mei. 
 

2. Adventskrans maken 
Op vrijdagnamiddag 26 november of zaterdagvoormiddag 27 november maak je 
samen met je kind een adventskrans in het Franciscusheem (Assisielaan).  Wij zorgen 
voor de krans en de kaarsjes.  Kijk alvast uit om wat groen (leylandii, cipres, …) te 
verzamelen.  Dit kunnen we dan met iedereen delen. 
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3. Tochtmomenten  
Tijdens 2 tochtmomenten: de Eerste Communietocht en de Lichtmisluisterwandeling 
ga je met je kind letterlijk op stap: in de kerk en in de omgeving van de kerk, met 
keuzemogelijkheid voor het tijdstip.Deze momenten zijn gepland in de weekend van 
15-16 januari en 5-6 februari. 
 

4. Eerste communie 
De eerste communie vindt plaats op 

• zaterdag 21 mei om 10.30 uur in de kerk van OLV-Koningin (Vermeylenschool 
& OLVO Rozenlaan) 

• zondag 22 mei om 9.30 uur in de kerk van Sint-Franciscus (OLVO Mariasteen) 

• donderdag 26 mei om 9.30 uur in de kerk van Sint-Franciscus (GO! Stene) 
 

5. Ontmoetingsavonden 
Om je geloofsleven te verrijken stellen wij jullie ook graag de ontmoetingsavonden van 
de Pastorale Eenheid voor.  Hierover zal je via mail nog de info en data ontvangen. 

 
Inschrijven voor de eerste communie 
Inschrijven gebeurt via de website van de Pastorale Eenheid: www.pe-mariakerke.be/eerste-
communie .  Deze pagina kan je ook bereiken via het menu “sacramenten” van de website.  
Hier vind je ook alle info over de eerste communiewerking terug.  Inschrijven kan tot 10 
november.   
 
De bijdrage in de kosten voor de eerste communiewerking bedraagt 7 euro (fotograaf tijdens 
de eerste communie-viering niet inbegrepen, dit wordt per school/viering verder geregeld). 
Stort de bijdrage op rekening van de Pastorale Eenheid, Catechese-Missio - BE60 0689 3455 
0870, met de vermelding: “EC + naam van je kind”. 
 
Contactgegevens Eerste Communiewerking 
Wim D’huyvetters – 059 80 84 74 / 0497 32 19 83 - communie@pe-mariakerke.be 
www.pe-mariakerke.be/eerste-communie 
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Overzicht van alle bijeenkomsten 
 

Vr 26 
november 

15.00 – 16.30 Adventskrans maken Franciscusheem (Assisielaan) 

Za 27 
november 

9.00 – 10.30 Adventskrans maken Franciscusheem (Assisielaan) 

Za 4 december 18.00  Ingroeiviering 1 
O.L.V.-Koningin 
(Lijsterbeslaan) 

Zo 5 december 9.30 Ingroeiviering 1 Sint-Franciscus (Assisielaan) 

Za 15 januari 
volgens 
tijdsblok 

Eerste Communietocht  

Zo 16 januari  
volgens 
tijdsblok 

Eerste Communietocht  

Za 5 februari 
volgens 
tijdsblok 

Lichtmisluisterwandeling  

Zo 6 februari  
volgens 
tijdsblok 

Lichtmisluisterwandeling  

Za 26 maart  18.00  Ingroeiviering 2 
O.L.V.-Koningin 
(Lijsterbeslaan) 

Zo 27 maart 9.30 Ingroeiviering 2 Sint-Franciscus (Assisielaan) 

Za 7 mei 18.00  Ingroeiviering 3 
O.L.V.-Koningin 
(Lijsterbeslaan) 

Zo 8 mei 9.30 Ingroeiviering 3 Sint-Franciscus (Assisielaan) 

Za 21 mei 10.30 
Eerste Communie 
(Vermeylenschool & OLVO 
Rozenlaan) 

O.L.V.-Koningin 

Zo 22 mei 9.30 Eerste Communie  
(OLVO Mariasteen) 

Sint-Franciscus 

Do 26 mei 9.30 Eerste Communie  
(BSGO) 

Sint-Franciscus 

 

 


