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Bussum, augustus 2021 
 
 
Beste ouders van onze toekomstige Communicanten, 
 
Een aantal jaar geleden is de Mariakerk in Bussum en de St. Vituskerk in Naarden één parochie 
geworden. Steeds vaker trekken werkgroepen met elkaar op en wordt er geprofiteerd van de kennis op 
beide locaties. 
De 1e Communie werkgroepen hebben in voorgaande jaren kennis met elkaar gemaakt en werden 
deelgenoot hoe de voorbereidingen en de 1e Communie op beide locaties vergaan. 
Gezien het aantal communicanten per kerk locatie steeds kleiner wordt, wat wij heel jammer vinden, 
willen we dit jaar een stapje verder gaan en kijken of de 1e Communie voorbereidingen en de 1e 
Communieviering op 1 locatie plaats kan vinden.  
De komende 2 jaar gaan we hier mee aan de slag. Dit bekent dat in de even jaren de  
1e Communie plaats zal vinden in de Mariakerk in Bussum en in de oneven jaren zal de 1e Communie 
plaatsvinden in de St. Vituskerk in Naarden.  
 
Graag nodigen wij de ouders van al onze 8 jarigen van de R.K. Parochie v.d. Heilige Drieëenheid uit voor 
een informatieve ouderavond over de 1e Communie. De logische en volgende stap na het Doopsel van 
uw kind. 
Aan u als ouders is de keus of u uw kind na het Heilige Doopsel op weg wilt begeleiden naar het 
ontvangen van de Heilige Communie. De parochie biedt daarbij graag ondersteuning. 
 
Wij nodigen de ouders van kinderen die in het schooljaar 2021 – 2022 in groep 4 of hoger zitten, graag 
uit voor de ouderavond op:  
 

Woensdag 22 september om 20.00 uur in de Sloep, naast de Mariakerk, Brinklaan 42 in Bussum. 
 
Er zal uitleg gegeven worden over het hoe en wat van de voorbereidingen en de bijeenkomsten voor de 
kinderen die op zondagochtend plaatsvinden. U kunt op deze informatieve ouderavond het project 
inzien, vragen stellen en uw kind aanmelden voor de 1e Communie. 
 
Wilt u liever een jaar wachten en uw kind op de 1e Communie voor laten bereiden in de St. Vituskerk 
(2023) is dat natuurlijk mogelijk. Graag vernemen wij dat van u zodat wij u volgend jaar opnieuw kunnen 
uitnodigen. 
 
Om een idee te krijgen welke opkomst we kunnen verwachten, verzoeken wij u om een berichtje te 
sturen naar het secretariaat: secretariaat@h-drieeenheid.nl of telefonisch  tel.: 035-6931591 
 
Wij hopen u deze avond te ontmoeten, ook als u twijfelt of u uw kind wilt laten meedoen. 
 
Indien u vragen heeft, bel ons gerust. 
 
 
Vriendelijke groet, 1e Communie werkgroepen 
Pastoor Carlos Fabril 
Mariette, Karin, Roos en Machteld 
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