
Maastricht, 20 april 2017 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Uw zoon/dochter zit volgend schooljaar 2017/2018 in groep 4. In deze groep is het mogelijk 

dat uw zoon/dochter deelneemt aan de Eerste Heilige Communie.  

Via deze brief willen wij u uitnodigen om uw kind aan te melden voor deze Eerste Heilige 

Communie  in de Parochiekerk St. Walburga, Amby. Eerste H. Communie 2018 is 2e zondag van 

juni,  10 juni 2018, dit i.v.m. heiligdomsvaart  op de  1e zondag van juni in Maastricht. 

 

Aanmelding 
U kunt uw kind via bijgevoegd inschrijfformulier aanmelden voor de Eerste Heilige 

Communie. Vul het formulier (graag digitaal) in en stuur dit z.s.m., maar uiterlijk vóór 

zaterdag 20  mei 2017 naar  e-mailadres parochiewalburga@kpnplanet.nl  en 

anuantony25@gmail.com.  Indien u het formulier afdrukt kunt u dit afgeven op de Pastorie 

(kapelanie): Adres: Severenstraat 7, 6225 AR Maastricht.  

 

Communicatie 
De verdere communicatie aangaande de Eerste Heilige Communie wordt via e-mail verzorgd. 

Dus vul a.u.b. duidelijk uw e-mailadres in op het inschrijfformulier. 

 

De Kosten 
Er wordt een bijdrage gevraagd voor deelname aan het traject; maar het geld mag nooit een 

probleem zijn voor de eerste H. Communie van uw kind. Als u niet kunt betalen, neem 

contact met kapelaan Anu! 

 als u niet deelneemt aan de kerkbijdrage: € 50,- 
 

Catechese 
Voorafgaande aan de communieviering zal uw zoon/dochter catechese ontvangen.  

Wanneer de catecheselessen beginnen en welke dag/tijd hoort u nog na de aanmelding. 

 

Overdrachtsviering en Processie 
De communicanten van 2018 doen de volgende vieringen dit jaar mee: Processie:   

De communicanten van volgende jaar en dit jaar lopen in de processie op zondag 2  juli  2017 

mee (info volgt nog). De overdrachtsviering samen met de communicanten van dit jaar is op 

zondag 9 juli 2015 om 11.00 t/m 12.15 uur in de Walburgakerk te Amby.  

 

Eventuele vragen kunt u via e-mailadres parochiewalburga@kpnplanet.nl en 

anuantony25@gmail.com stellen of via telefoon (06-34322362). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het Kerkbestuur,   

Kapelaan  Anu Antony 
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Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie Amby – schooljaar 2017-2018 
 

Persoonsgegevens 
 

Naam kind:    ………………………………………………………………………………… 

Adres:     ………………………………………………………………………………… 

 

Postcode :     ………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats:    …………………………………………………………………………………  

 

Telefoonnr:    ………………………………………………………………………………… 

 

E-mailadres:   ………………………………………………………………………………… 

 

Geb.datum:     ………………………………………………………………………………… 

 

School:    ………………………………………………………………………………… 

 

Groep:     ………………………………………………………………………………… 

Voornamen broers/zussen:  ……………………………………………………………… 

 

Naam vader :  ………………………………………………………………………………… 

Doopgegevens 
 

Gedoopt:     …………………………………………………………………………………… 

Doopparochie: ………………………………………………………………………………. 

Doopnamen   ………………………………………………………………………………… 

 

Opmerkingen            

Kopie doopbewijs        Ja            Nee 

(alleen nodig als uw kind niet gedoopt is in Parochie Amby, uiterlijk vóór  30  juni 2017). 

 

Betalingsgegevens 
Neemt u deel aan de kerkbijdrage:        

 

Vul het formulier (graag digitaal) in en stuur dit z.s.m., maar uiterlijk vóór zaterdag 20  mei 

2017 naar  e-mailadres parochiewalburga@kpnplanet.nl  en anuantony25@gmail.com.  Indien 

u het formulier afdrukt kunt u dit afgeven op de Pastorie (kapelanie): Adres: Severenstraat 7, 

6225 AR Maastricht. Vragen over de 1 e H. Communie kapelaan Anu Kalarickal tel: 06-

34322362 

 

Akkoord 
Datum:  

 

Handtekening:  
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