
 

 

 
 

 
 
 
 

Oisterwijk, augustus 2018 
Betreft: Aanmelding Eerste Heilige Communie Oisterwijk 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het komend jaar zal de Communievoorbereiding en de Communieviering voor de Oisterwijkse 
kinderen uit onze parochie plaats vinden in de St. Petruskerk en in het direct daarnaast gelegen St. 
Jozef centrum.  
 
Eerste Heilige Communie 
Met het project “Gods grootste geschenk” bereiden we de kinderen voor op het feest van de Eerste 
Heilige Communie. Dit feest vieren we komend jaar in Oisterwijk op: Hemelvaartsdag donderdag 30 
mei 2019 om 11.00 uur in de St. Petruskerk. De voorbereidingslessen voor de kinderen staan steeds 
gepland op de dinsdagmiddag van 15.45 tot 17.15 uur. 
 
Ouderavond 
Voor deze informatieve avond nodigen wij u van harte uit op: donderdag 13 september 2018 van 
20.00 tot 21.30 uur in het St. Jozef centrum, Kerkstraat 95A. 
 
Aanmelden 
U kunt uw kind aanmelden tijdens de ouderavond. Dat doet u door op deze avond een 
aanmeldingsformulier in te vullen en deze samen met een foto van 6x9 cm. van uw kind ter plaatse 
in te leveren. Dit formulier ontvangt u op de ouderavond of kunt u downloaden via www.jozef-
parochie.nl/communievoorbereiding 2018-2019. 
Ook ontvangen wij graag een kopie van het doopbewijs indien uw kind niet gedoopt is in één van de 
kerken uit onze parochie.  
De eigen bijdrage van € 50,- kunt u overmaken op: rekeningnummer NL03 RABO 0308 6351 83 t.n.v. 
St. Jozef parochie o.v.v. “EHC Oisterwijk en de voor- en achternaam van uw kind”. 
 
Hulp bij de voorbereiding 
Uw hulp is gewenst bij de verschillende activiteiten en tijdens de lessen. U kunt zich hiervoor 
inschrijven tijdens de ouderavond. 
 
Wij ontmoeten u graag op 13 september! 
 
Werkgroep Eerste Heilige Communie, St. Jozef parochie - Oisterwijk en Moergestel 
 
Pastoor Francis De Meyer  pastoor@jozef-parochie.nl     (06) 27 53 36 78 
Pastor Ad Verest   ad.verest@jozef-parochie.nl                  (06) 20 68 05 41 
Dorris Rijnen    dorris.rijnen@jozef-parochie.nl     (06) 23 10 15 15 
Lian Koenen    ehc.oisterwijk@jozef-parochie.nl               (06) 55 85 17 43 
Lisette Smolders      
Kees Le Loux 
Angelique Maas 
Emilie Dieduksman 
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