
Eerste communiedata voorbereiding 2016/2017 
parochies Sint Maarten en Trinitas Leidschendam-Voorburg 

 

Coördinator Trinitasparochie Leidschendam: Mariette van der Splinter 

Coördinator Sint Maartenparochie Voorburg: Jolanda Sieders 

 

 

Gemeenschappelijke voorbereidingsavond ouders voor de zondagmorgenbijeenkomsten 

-maandag 23 januari 20.00 uur De Haard. Eerste begeleiding ouderavond: eerste 

communieproject,  eerste bijeenkomst, zondagmorgen, voorstellingsviering. Begeleiding: 

Thérèse Beemster 

-dinsdag 14 maart 20.00 uur Atrium. Tweede begeleidende ouderavond: 

zondagmorgenvoorber. 2 én 3. Begeleiding. Thérèse Beemster 

-dinsdag 18 april 20.00 uur De Haard. Derde begeleidende ouderavond: 

zondagmorgenvoorber. 4, incl. brunch. Begeleiding pastoor Bakker 

 

Voorbereiding en meivakantie! 
In verband met de meivakantie en op verzoek van verschillende ouders, vindt de vierde voorbereiding 

op de eerste communie plaats op woensdagmiddag 17.00 uur. Pastoor Bakker vertelt de kinderen over 

de eucharistie in de Sint Martinuskerk Oosteinde 56 Voorburg. De groep van de Trinitasparochie én de 

Sint Maartenparochie zijn deze middag samen voor de voorbereiding. Na afloop ongeveer na drie 

kwartier is er gezamenlijk eten in het Atrium van de kerk. 19.00 uur kan iedereen huiswaarts. 

 

 

Trinitas data 
Indien eerste communie plaatsvindt op 14 mei 2017 11.00 uur 

dan zien de voorbereidingsdagen er als volgt uit: 

 

Generale rep. vrijdag 5 en 12 mei 17.00 uur  

Voorber. woensdag 4 tijdstip viering 17.00 uur: 19 april met eten, locatie Sint Martinuskerk!!! 

Voorber. zondag 3 tijdstip viering 11.00 uur: 9 april, Palmzondag. Aanvang vóór viering 

Voorber. zondag 2 tijdstip viering 11.00 uur: 26 maart 

Voorber. zondag 1 tijdstip viering 11.00 uur: 12 mrt 

Voorstellingsviering: 19 febr. 2017 11.00 uur.  

 

Sint Maarten data 
Indien eerste communie plaatsvindt op 21 mei 2017 11.00 uur  

dan zien de voorbereidingsdagen er als volgt uit: 

 

Generale rep. vrijdag 12 en 19 mei 17.00 uur 

Voorber. woensdag 4 tijdstip viering 17.00 uur: 19 april met eten, locatie Sint Martinuskerk!!! 

Voorber. zondag 3 tijdstip viering 9.30 uur: 9 april, Palmzondag. Aanvang vóór viering 

Voorber. zondag 2 tijdstip viering 9.30 uur: 26 maart 

Voorber. zondag 1 tijdstip viering 9.30 uur: 12 mrt. 

Voorstellingsviering: 19 febr. 2017 9.30 uur 

 

 


