
 

 

Eerste communie 

Kinderen die zich willen voorbereiden op de 

eerste communie doen mee met de groep 

‘Andreas’. In het voorjaar zal er nog een 

extra bijeenkomst zijn voor deze kinderen die 

specifiek gericht is op de eerste communie.  

De vieringen van de eerste communie zullen 

in juni in de eigen geloofsgemeenschap zijn. 

De data daarvoor zijn nog niet bekend. 

Vormsel 

Kinderen die zich willen voorbereiden op het 

vormsel doen mee met de groep ‘Petrus’. De 

viering van het vormsel is op zaterdag 11 

juni in de Antonius Abtkerk in Wijchen. 

Ouders 

Als de kinderen bezig zijn, is er ook een 

programma voor de ouders. In de groep 

‘Thomas’ gaan de ouders met elkaar in 

gesprek over dezelfde thema’s als de 

kindergroepen. Hierbij wordt informatie en 

verdieping geboden, maar is er ook ruimte 

om met elkaar naar antwoorden te zoeken op 

de vragen die naar boven komen. 

Daarnaast zijn er ook hulpouders nodig. Van 

alle ouders wordt verwacht dat zij ten minste 

een keer meedraaien als hulpouder in een 

kindergroep. Daarvoor kunt u intekenen in 

een rooster. 

 Apostelen 2.0 

Oosterweg 4 

6602 HD Wijchen 

024-6412627 (ma-vr 9:00 – 12:00 uur) 

Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl 
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Jaarplanning: 

Blok 1 op weg naar kerst: 

Zondag 31 oktober 2021 

Zaterdag 13 november 2021 

Zondag 28 november 2021 

Zaterdag 11 december 2021 

 

Blok 2 op weg naar Pasen: 

Zaterdag 5 maart 2022 

Zondag 20 maart 2022 

Zaterdag 2 april 2022 

Zondag 17 april 2022 (Pasen) 

 

Blok 3 Pinksteren: 

Zaterdag 21 mei 2022 

Zondag 5 juni 2022 (Pinksteren) 

Zaterdag 18 juni 2022 

Zondag 3 juli 2022: afsluitende picknick 

 

Tijden: zaterdag 16:00 – 19:00 uur, zondag 9:30 – 

12:00 uur 
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  Groepen 

Er zijn vijf leeftijdsgroepen, die elk 

vernoemd zijn naar een apostel: 

• Johannes voor kinderen uit groep 1 

en 2 – op een speelse manier 

kennismaken met elkaar en met de 

kerk 

• Andreas voor kinderen uit groep 3, 4 

en 5 – kennismaken met verhalen uit 

de bijbel 

• Petrus voor kinderen uit groep 6, 7 

en 8 – kijken naar wat die verhalen 

voor jou betekenen 

• Jakobus voor tieners vanaf de 

brugklas – van betekenis zijn voor 

anderen én lekker chillen 

• Thomas voor de ouders – verdieping 

en gesprek 

 

 

Apostelen 2.0 = samen 

zoeken, geloven, 

vieren, beleven, eten, 

leren, zingen, spelen 

  

Programma 

We komen bij elkaar in drie blokken van vier 

bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn 

afwisselend op zaterdagavond en 

zondagmorgen. We beginnen met een 

programma per leeftijdsgroep waarin we 

kennis maken met een bijbelverhaal of ons 

verdiepen in een bepaald thema. Alle 

groepen werken met hetzelfde thema, maar 

ieder op zijn eigen niveau. 

Daarna komen we bij elkaar in de kerk om 

samen te vieren.  

Op zaterdag eten we samen tussen de 

groepsbijeenkomst en de viering. Op zondag 

is er na de viering koffie/thee/ranja voor wie 

wil.  

Praktisch 

De bijeenkomsten vinden plaats in de 

Antonius Abtkerk in Wijchen en het 

parochiecentrum naast de kerk (Oosterweg 

4). Aanmelden kan met het bijgevoegd 

formulier vóór 17 oktober. Deelname kost €50 

per gezin.  

Voor wie? 

Iedereen die interesse heeft is welkom!  

Het maakt niet uit of je regelmatig in de kerk 

komt en meer verdieping en verbinding zoekt 

of dit je eerste kennismaking is. Ook 

kinderen die (nog) niet gedoopt zijn, zijn van 

harte welkom. 

 

 

 


