
Hoe gaat het Anker in zijn werk? 
We komen zes keer samen op zondagmorgen, twee in het najaar en vier in het voorjaar. Voor de 
Claraparochie in de H. Adrianuskerk in Langeraar. Voor de Franciscusparochie in de H. Petruskerk in 
Roelofarendsveen. Op beide plekken maken we ook gebruik van de naastgelegen basisschool. 

De morgen begint om 10.00 uur met een bijeenkomst. De 1e communicantjes spelen en leren rond 
thema’s: God, bidden, Jezus, Kerk, Vergeving, en Eucharistie. In datzelfde uur hebben de ouders een 
workshop waarin deze thema’s aan de orde komen. De grotere en kleinere  broers en zussen hebben 
een eigen programma, voor de allerkleinsten is er crèche. 
 
Daarna is er een koffiemoment voor de ouders. Aansluitend vieren we de Eucharistie met de 
geloofsgemeenschap. Daarin hebben de kinderen een eigen plaats en verschillende taken, zoals de 
intrede, een kort gebed, dragen van de kaarsen, het aangeven van het evangelieboek, het aandragen 
van brood en wijn en de collecte.  
Na de Eucharistie is er een ontspannen ontmoeting met iets te eten en te drinken. 

Feest van de 1e H. Communie 
De vieringen van de 1e H. Communie vinden plaats in enkele parochiekernen of een combinatie 
daarvan. Zodra de precieze data en locaties zijn vastgesteld zullen we deze informatie vermelden. 

Aanmelden en kosten 
De aanmelding kan tot uiterlijk 8 september 2018 en doet u hier  
De kosten van het project bedragen € 30,--.  
Na aanmelding ontvangt u informatie om het bedrag te kunnen overmaken. 

 

Locatie H. Claraparochie  
(Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven) 

H. Adrianuskerk, Langeraarseweg 90, en Basisschool Aeresteijn, Langeraarseweg 86 

Data  
zondag 7 oktober 
zondag 18 november 
zondag 13 januari 
zondag 10 februari 
zondag 10 maart 
zondag 31 maart 

 

Locatie H. Franciscusparochie  
(Hoogmade/Woubrugge, Leimuiden/Rijnsaterwoude, Rijpwetering/Oud Ade, 
Roelofarendsveen/Oude- en Nieuwe Wetering) 

H. Petruskerk, Noordeinde 187, Roelofarendsveen en Basisschool De Kiem, Schoolplein 1, 2371 EK 
Roelofarendsveen. 

Data  
zondag 14 oktober  
zondag 25 november 
zondag 27 januari 



zondag 17 februari 
zondag 17 maart  
zondag 7 april   

 


