
 

 

 

 

 

PAROCHIEDAG HEILIGE AUGUSTINUS 
 

Al jaren hebben we in onze Augustinusparochie de gewoonte om het nieuwe 

pastorale werkjaar te openen met een parochiedag. Die traditie willen we ook dit jaar 

weer graag voortzetten. Graag willen we alle parochianen daarvoor dan ook 

uitnodigen op zondag 25 september in Loosbroek.  

We beginnen de dag met een eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint Antonius van 

Paduakerk. In de andere kerken van onze parochie is er die ochtend geen viering. In 

deze viering zal het pastoresteam – Frank van Roermund, Isabel van Baal, Guido 

Dieteren – voorgaan. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het koor Servanto. 

Tijdens de viering is er een Kindernevendienst. 

Na de viering zullen we elkaar ontmoeten in de parochietuin of bij minder mooi weer 

binnen in cultureel centrum De Wis. Na de ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 

volgt een optreden van alle Loosbroekse koren, te weten jeugdkoor Joy, Het 

Kerkkoor, Servanto, La Orféon en Simul Canto. Elk koor zal twee liederen ten gehore 

brengen, zodat er genoeg tijd overblijft voor ontmoeting en gesprek, want dat is 

vooral het doel van de parochiedag. Ook kunt u deze ochtend kennismaken met alle 

werkgroepen diaconie.  

Om ongeveer 13.00 uur wacht ons een lekkere lunch met broodjes. En we sluiten de 

parochiedag af rond 14.00 uur. De parochiedag wordt verzorgd door de vele 

vrijwilligers uit Loosbroek. Ook de zeven nieuwe vormelingen uit onze parochie zullen 

een bijdrage leveren aan deze dag.  

U bent allen van harte welkom op zondagochtend 25 september in Loosbroek! 

 

 

 



E E R S T E  H E I L I G E  C O M M U N I E  

S C H O O L J A A R  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

Beste ouders/verzorgers,  

 

Binnenkort start in de Augustinusparochie het traject op 

weg naar de Eerste Communie. Uw kind zit in groep 4. 

Dit betekent dat hij/zij hieraan kan deelnemen. Middels 

deze brief informeren wij u graag hierover. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Eerste Communie 

 

 

 

I N F O R M A T I E A V O N D  

Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven door de 

werkgroep en pastor Isabel van Baal over het traject, 

de ouder- en kinderbijeenkomsten en over de 

inbreng van u als ouders.  

Na afloop van de informatieavond kunt u  

uw kind(eren) aanmelden.  

 

VOOR WIE? 

Deze informatieavond is bedoeld voor alle ouders 

van aanstaande communicanten in onze parochie, 

maar óók voor ouders die nog geen keuze hebben 

gemaakt en meer informatie wensen of 

geïnteresseerd zijn.  

 

DATA EN LOCATIE 

U kunt de informatieavond bijwonen op 

Maandag 26 september om 19.00 uur in De Wis in 

Loosbroek (Schaapsdijk 27, Loosbroek)  

 

AANMELDEN  

Stuur uiterlijk 21 september een e-mail naar het  

e-mailadres dat u hiernaast ziet. Mocht u dat 

vergeten zijn, dan bent u nog steeds van harte 

welkom. 

 

Kunt u niet aanwezig zijn? En wilt u wel uw kind 

inschrijven, stuur ons dan een mailtje.  

 

“ B L I J F  D I T  D O E N ”  

Dit is de naam van het project 

waarmee de communicanten zich 

voorbereiden op deze speciale 

dag. Een project met 

Bijbelverhalen, vragen, informatie 

en opdrachten. Ieder kind krijgt een 

eigen werkboek. Er komen 

onderwerpen aan bod als: je eigen 

naam, wie Jezus is, vreugde en 

verdriet, bidden en samen delen. 

  

 

H O E  V E R D E R  

Na aanmelding voor de 

informatieavond, ontvangt u een 

bevestigingsmail met daarin een 

aanmeldingsformulier. Deze kunt u 

voor of tijdens de informatieavond 

invullen voor deelname Eerste 

Communietraject.  

 

Alvast voor in de agenda 

5 oktober 2023 om 19.00 uur is er 

een online ouderavond, waarin we 

de planning bekend maken.  

 

CONTACT 

Mail voor vragen en aanmelding 

naar: maaikekuipers2@gmail.com 

 
WIST U DAT…? 

we op zondag 9 oktober het traject gaan 

openen met een vossenjacht in de 

bossen van Kasteel Heeswijk? Aanvang 

13.00 uur. 

De viering van de Eerste Heilige 

Communie zal voor alle 

communicanten van onze parochie 

plaatsvinden op 14 mei 2023 in de kerk 

van Dinther 
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