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Leidschendam-Voorburg, augustus 2017 

 
 
Betreft: Informatieavond voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie  
  
  

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van groep 4 van de basisschool 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 

 
 
Kinderen uit groep vier van de basisschool komen in aanmerking voor deelname aan de Eerste Heilige Communie. 
Wellicht wilt u uw kind aanmelden voor de voorbereiding op het ontvangen van dit sacrament. U kunt hem/haar 

inschrijven voor de eerste communie door het digitaal invullen van het aanmeldformulier. Vanaf half augustus 2017 
staat het aanmeldformulier op de website van de parochies, www.sintmaartentrinitas.nl 
Daarna volgt een informatieavond, en wel op Maandag 13 november om 20.00 uur in parochiecentrum de 

Haard, Molenpad 2a Leidschendam  
Daar bespreken wij met u hoe het traject voor u en uw kind zal verlopen: de aanpak, de catechese, het project en 
de participatie van ouders hier in. In beide parochies werken wij nl met een project waar aan ouders en kind samen 
deelnemen. De informatie die wij met u willen delen is ook wat dit gegeven betreft aanbevelenswaardig. 
 

Deze avond is voor ouders uit zowel parochie Sint Maarten Voorburg als uit parochie Trinitas Leidschendam! 

 
Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan vernemen wij dit graag op de informatieavond. 
 
Voor deelname aan de eerste communie en de voorbereiding heeft u de doopdatum en de naam van de kerk van 

doop nodig. Tevens wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze info staat op het aanmeldformulier. 
 
Graag tot ziens op 13 november. Op alle mogelijke vragen kunnen wij u waarschijnlijk antwoorden.  

 
 
Namens het pastorale team en  
De coördinatoren eerste H. Communie Sint Maarten en Trinitas  

Jolanda Sieders en Mariette van der Splinter, 
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