*wie of wat mag zeker niet ontbreken op
een feest?

*wanneer werd je gedoopt?
…………………………………………

………………………………………….
*waar werd je gedoopt?
*weldra vier je je eerste communie;
misschien is er dan ook feest.
praat er met je mama en papa over hoe je
feest er zal uitzien.

*maak eens een mooie tekening over een
feest in de kader verderop

…………………………………………..

De priester goot driemaal water over je
hoofd en zei:
in de naam van de Vader,
de Zoon
en de H. Geest.
Dat zeggen we nog altijd bij het maken
van een kruisteken.

*vraag aan mama of papa om erover te
vertellen; misschien heb je er foto’s van.

*wie was erbij toen jij gedoopt werd,
…………………………………………

*je eerste communie vieren is een feest
dat te maken heeft met geloven in Jezus,
je hoort dan bij de kring van mensen die
met Jezus maaltijd vieren;

………………………………………….

*bij je doopsel vroeg de priester naar je
naam.
vul hier je naam in
*door je doopsel werd je opgenomen in
de kring van Jezus.

…………………………………………...

Vader
=
=
=

*waarom kreeg je deze naam?

Zoon
=

………………………………………...…

=

…………………………………………...

=

*wat betekent je naam?

Geest
=

…………………………………………..
…………………………………………...

=
=

God, die Jezus zijn Vader noemt.
God, die de wereld maakte (schiep).
God, die als een goede Vader
voor de mensen wil zorgen.

Jezus, die geboren werd in een stal
in Bethlehem.
Jezus, die Gods boodschap
bij de mensen bracht.
Jezus, die stierf aan een kruis
maar na drie dagen weer leefde.

de liefde die in ons is
om anderen graag te kunnen zien.
de kracht en steun die wij van God krijgen.
de adem van God, om als een goede leerling
te leven als Jezus.

Werkblad voor het gezin - 1.

Eerste Communie vieren.
*feestvieren wat betekent dat?

gebed
dank u, God
voor mijn ouders,

* schrijf hieronder enkele feesten die je
kent
………………………………………………

die mij de naam …..gaven
en mij door het doopsel bij de kring
van Jezus brachten;
help ons nu samen op weg te gaan

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

naar het feest
van de eerste communie.
amen.

*trek een lijn onder de feesten die er
waren voor jou.
*hoe voel je je op een feest?
………………………………………………..
*wat is het leukst aan feestvieren?
………………………………………………..
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*Wat eet je het liefst op een feest?
………………………………………………..

