voor verdere oriëntatie
Elders in dit nummer treft u besprekingen aan van een aantal katechetische projekten, welke vaak gebruikt worden bij de eerste
kommunie voorbereiding. Daarnaast zijn er enkele brochures, nota's
en handreikingen die van dienst kunnen zijn bij voorbereidingsgesprekken: geen konkreet materiaal dus, maar achtergrondliteratuur
voor algemene oriëntatie en verdieping.

aan de tafel van de heer

het vieren van de eerste kommunie

Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de
eerste kommuniepraktijk in 143 Nederlandse parochies,
uitgevoerd door het KASKI. De bedoeling van dit onderzoek was een nader inzicht te geven in een aantal aspekten rond de praktijk van de eerste kommunie. De centrale
vraag luidde, inhoeverre een traditionele vorm van kerkelijke participatie (zoals de eerste kommunie) aanknopingspunten biedt voor een op kerkvernieuwing gerichte
pastoraal.
Aan de orde komen o.a. omvang en doelstelling van de
pastoraal rond de eerste kommunie, funktie van parochie
en school, betrokkenheid van ouders, kinderen en
vrijwilligers, problemen rond de voorbereiding.
Een bespreking van dit rapport is te vinden in School en
Godsdienst juni 1979, onder de titel De fanfare speelt een
lied.

Deze handreiking (een herschrijving van de oorspronkelijke uit 1977) wil ouders en pastors helpen om hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid rond de eerste kommunie beter vorm te geven. In de aanbevelingen wordt de
tendens ondersteund om te werken naar een 'ontscholing' van de eerste kommunie, die duidelijk geplaatst
wordt in een parochieel pastoraal beleid. Daarmee wordt
voorkomen dat de eerste kommunie een geïsoleerd
gebeuren wordt.
In vier hoofdstukjes komen aan de orde: een aantal
beleidsvragen, het probleem liturgie - katechese, enkele
konkrete aanwijzingen voor een viering en een aantal
cadeautips.

Besteladres: De Horstink
Postbus 400
3800 AK AMERSFOORT
033-11523

eerste kommunie: uitnodiging en uitdaging
Twee afleveringen van de Werkmap voor Liturgie (1979,
nr. 4-5 en 1980, nr. 1-2), welke uitvoerig ingaan op de
problematiek rond de eerste kommunie. Er wordt een
groot aantal praktijkbeschrijvingen gegeven (op verschillende niveaus en in geheel eigen omstandigheden).
Zeven vaak gebruikte katechetische projekten worden
besproken en geëvalueerd, gevolgd door een nadere
theologische bezinning - zowel van rooms-katholieke als
van reformatorische zijde - op de eerste kommunie en
aandacht voor de muzikale aspekten rond de viering.
~ Het geheel wordt afgesloten met een literatuuropgave.
Besteladres:

Gooi en Sticht
Vaartweg 51
1211 JE HILVERSUM
035-48146

Besteladres: Persdienst bisdom Breda
Veemarktstraat 48
4811 ZH BREDA
076-223444

kinderen begeleiden op hun weg naar de
eucharistie
Deze brochure is een bijdrage aan de studie en de
gesprekken die sinds een aantal jaren in het bisdom
Breda op allerlei niveaus zijn gevoerd: een poging te
laten zien, hoe acht jaar katechese in de katholieke
basisschool een belangrijk element kan worden voor de
begeleiding van kinderen 'op weg naar de eucharistie'.
Daarbij was steeds de achterliggende vraag, hoe kinderen meegenomen kunnen worden op de weg, die leidt
naar een echt menselijke gelovige beleving van de eucharistie. In dit verband komen dan ook de praktijken
rond de eerste kommunievoorbereiding ter sprake.
In het laatste gedeelte van de brochure wordt een poging
gedaan om te laten zien hoe via een aantal 'uit het leven
gegrepen thema's' een schoolkatechese over de eucharistie voor 4 tot 12-jarigen mogelijk is (praktische suggesties voor keuze van een aantal projekten).
Besteladres:

Persdienst bisdom Breda
Veemarkstraat 48
4811 ZH BREDA
076-223444

kommunievoorbereiding
Een biezonder inspiratief extra-nummer van Atrium
(kontaktblad voor de buitenschoolse katechese), met als
onderwerp 'eerste kommunievoorbereiding' . In achtentwintig bladzijden wordt een voor velen herkenbaar
portret van de eerste kommunie geschetst, enkele kanttekeningen gemaakt bij de liturgie, welke verwachtingspatronen er leven bij ouders, de rol van de katecheet enz.
Er wordt geen pasklaar antwoord gegeven op de vraag
hoe het zou moeten, geen kant-en-klaar model geboden.
Besteladres: Hoger Katechetisch Instituut
Postbus 1208
6501 BE NIJMEGEN
080-232441

op uitnodiging van de heer
Min of meer als 'vervolg' op de brochure Kinderen leren
geloven (1975) biedt deze nota een bezinning op de
vragen rond de pastorale praktijk van de initiatie-sakramenten (doopsel, vormsel en eerste kommunie). Ze wil
een vruchtbaar klimaat bevorderen onder degenen die
werkzaam zijn in de praktijk van deze initiatie-sakramenten en helpen om ten aanzien van de vele vragen de
juiste uitgangspunten te kiezen.
Besteladres:

Sekretariaat bisdom Den Bosch
Parade 11
5211 KL DEN BOSCH
073-125488

veranderingen in de eerste kommuniepraktijk
In deze gespreksnota wordt een poging gedaan de problematiek rond de eerste kommuniepraktijk in een breder
kader bespreekbaar te maken, aan de hand van een
aantal konkrete vragen en suggesties. De nota is met
name bedoeld voor parochie- en kerkbesturen, schoolteams, voorbereidingsgroepen voor de eerste kommunie
en individuele ouders.
In drie hoofdstukken worden achtereenvolgens de huidige
situatie, de noodzaak tot verandering en suggesties
daartoe geschetst.
Besteladres:

Katechetisch Centrum
Bredaseweg 204 5038
NK TILBURG 013436314

