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De eerste communicanten zijn: 
 

Eliza Bouw 
Aeycee  Huinda 

Stephanie Kas Barsoum 
Noemi van Brussel 
Florian Rommerts 
Florence van Tol 
Christine van Tol 

Lyam Schut 
Varisha Giel 

Lucas Toveres Horta 
Lwardo  Baknam 

Jana Baknam 
Gio 't Hardt 

 
 
 
 
 
 
Opening van de viering 



 

3 

 

 
Thema: Regenboog 
 
Intredeprocessie 
Tijdens de muziek komen de 1e communicanten, met hun 
brandende kaars naar binnen. De peter en meter (of papa en mama) 
lopen ook mee. De kinderen zetten de brandende kaarsen voor het 
altaar neer. 
 

♫ Openingslied: Step By Step (IBC) 
 
Step by step I'm walking this road 
Never thought I'll make it this far 
When I think about the mercy you've show me 
I must confess, you can use anything indeed 
I'm walking step by step 
 
If it had not been you by my side 
When the enemy came in for my life 
Now I know he would have destroyed me 
Leaving me to die in my sin and shame 
You never left my side 
 
Now I know you walk before me 
All my days I'm in your care 
You've taken my hand and 
You will always lead me Lord to greener pastures 
Wherever I go 
 
Step by step I'm walking 
Never thought I'll make it 
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Welkomstwoord: 
 
Aeycee: 
Welkom, welkom op deze mooi dag, 
vandaag staan we hier met een blije lach. 
Welkom, welkom lieve mensen altijd weer, 
rond de tafel van de Heer.  
 
 
Renzo:  
Jezus spreekt ons aan met onze naam, 
vraagt ons om met Hem op weg te gaan. 
Hij deelt de zorgen van alle mensen, 
luistert echt naar onze wensen. 
 
Varisha: 
Vanaf onze doop hoorden wij al bij Jezus, 
maar toen waren we nog zo klein. 
Nu we al maanden bezig zijn met 
onze communieproject,  
hebben de bijbel van Jezus leren kennen. 
Hij leert ons tot de Vader bidden. 
 
Florian: 
Eindelijk is het zover. 
Wij hebben nieuwe kleertjes aan. 
Kijk hoe mooi de kerk versierd is vandaag. 
Want we mogen voor het eerst te communie gaan. 
 
Stephanie: 
Vandaag doen wij eindelijk onze communie, 
delen we van het heilige Brood en de Wijn. 
En dat mag best een feestje zijn. 
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Eliza: 
Pastor Urbanus, wilt u ons vandaag voorgaan in de viering? 
 
Allen: Amen 
 

♫ Lied: Regenboog (Communiecanten) 
 
Regenboog aan de hemel hoog 
wat zou jij vertellen? 
Regenboog aan de hemel hoog 
als jij praten kon? 
 
Regenboog aan de hemel hoog 
God de Heer blijft altijd 
Regenboog aan de hemel hoog 
Trouw aan zijn verbond  
Regenboog aan de hemel hoog     (2x)  
zeven mooie kleuren 
Regenboog aan de hemel hoog 
zeggen God is goed   
 
Christine & Lwardo: 
De kleuren van de Regenboog. 
 
Rood 
Staat voor het Bloed van Jezus. 
Liefde en Vrede met God. 
 
Oranje 
Staat voor God`s aanwezigheid. 
Vuur en Vreugde van de Heilige geest. 
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Geel 
Staat voor Jezus als Licht van de Wereld. 
Dat Jezus wilt wonen in jou. 
 
Groen 
Staat voor nieuw leven. 
Aarde, bomen, planten, vogels en dieren. 
 
Blauw 
Staat voor water en leven. 
Jezus houdt van jou. 
 
Grijs 
Staat voor de gaven en talenten die we van God hebben gekregen. 
Verlossing en zuivering. 
 
Paars 
Staat voor de kleding van het hoge priesterschap. 
Overwinning en rijkdom. 
 
Wit 
Staat voor de glorie van God. 
Reiniging en heiliging. 
 
Gebed om vergeving: (ouder) 
Wanneer het regent en tegelijkertijd de zon schijnt, verschijnt er een 
regenboog. Wij zijn als zeven kleuren van de regenboog. Twee 
kleuren kunnen samen één kleur vormen. Zoals vele karaktertrekken 
samen ook ons karakter vormen. Elk heeft zijn eigen karakter. 
 
We hebben elkaar nodig zoals we zijn, als trouwe helpers voor de 
mis. Zoals de kleuren bij de regenboog horen, zo horen wij ook bij de 
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mis. De regenboog betekent voor ons dat we allemaal anders zijn 
maar toch horen we bij elkaar. 
 

♫  Lied: Dit is de dag (IBC)   
 
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft 
Weest daarom blij, weest daarom blij 
En zingt verheugd en zingt verheugd 
Dit is de dag,  
Die de Heer ons geeft,  
Weest daarom blij en zingt verheugd  
Dit is de dag, dit is de dag 
Die de Heer ons geeft 
 
Esaki ta e dia, esaki ta e dia  
Traha pa Señor, traha pa Señor  
E dia di alegria, e dia di alegria  
I di goso, I di goso  
 
This is the day, this is the day 
That the Lord has made, that the Lord has made 
I will rejoice, I will rejoice 
And be glad in it, and be glad in it 
 
P.: Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm u over ons. 
 

Christus, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons 
 
Heer, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
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P.:  Als je in Jezus gelooft zal de zon weer vlug binnen  
schijnen in je hart. Jezus maakt je warm en geeft je 
liefde. Hij vergeeft ons, van Hem mag je altijd weer 
opnieuw beginnen. Zo leert Hij je om mensen graag     
te zien en te houden van elkaar. 

 
P.: God, aanvaard deze gebeden van onze jonge   

kinderen en help hen om het goede te doen. 
A.: Amen. 
 
Eerste lezing : Jana 
Heer, ga met ons mee. 
Ga met ons mee op weg. 
Het is vandaag de dag van ons leven. 
Als alles zonnig en kleurrijk schijnt en wij een toekomst zien,  
waarin wij bouwen aan geluk en willen leven 
naar de weg die God voor ons getekend heeft. 
Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel 
en doe het nog eens voor:  
Hoe U het Brood breekt, en de Wijn schenkt 
en het deelt met elkaar. 
Heer, schuif nu de bank waar U zit  
nog dichter bij de Tafel……. 
Dan kunnen wij als God verdwijnt uit onze verbaasde ogen op deze 
plaats misschien een broer of zuster zien. 
Zo spreekt de Heer  Allen: Wij danken God. 
 

♫ Lied: Jezus liefde geeft ons vrede (Irakezen) 
 
P: Evangelielezing  is uit Lucas, 9. 

Jezus vertelde vaak over het koninkrijk van God. Het komt eraan, 
zei hij dan. De mensen wisten eerst niet goed wat ze ervan 
moesten denken.  
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Bij koninkrijk dachten ze aan koningen in grote paleizen en aan 
soldaten die de koning moesten beschermen. Daar moesten ze 
niet zoveel van hebben. Nee, zei Jezus, in het koninkrijk van God 
gaat het niet om soldaten die oorlog voeren, maar juist om 
mensen die zorgen dat er vrede komt. In het koninkrijk van God 
hoeven mensen geen honger te lijden, omdat iedereen wil delen 
wat hij heeft. En zo vertelde Jezus nog veel meer over het 
koninkrijk en de mensen werden heel enthousiast, want dat 
koninkrijk wilden ze allemaal wel. Toen het al avond begon te 
worden, ging één van Jezus' vrienden naar hem toe en zei: "Is het 
niet beter om de mensen nu naar huis te sturen, want ze zullen 
wel honger hebben en hier is nergens eten te koop." Jezus keek 
hem aan en vroeg: "Wat hebben wij aan eten bij ons?" "Oh," zei 
de leerling, "dat is vlug geteld. We hebben vijf broden en twee 
vissen." Toen zei Jezus tegen al de mensen die daar waren: "Ga 
allemaal maar zitten. Jullie zullen wel graag iets willen eten. Wel, 
we delen uit wat we hebben. Het is niet zoveel, maar het komt uit 
een goed hart."  
En Jezus' vrienden begonnen brood en vis uit de delen en 
iedereen ging mee doen. Iedereen deelde wat hij had, en toen 
bleek er genoeg voor iedereen. De mensen vonden het geweldig. 
" Een wonder", riepen ze en ze waren allemaal in de wolken . 
Toen zei iemand: "Laat Jezus onze koning zijn, dan komen we 
nooit meer iets tekort." Maar dat wilde Jezus helemaal niet. Heel 
stilletjes ging hij weg om ergens op een stille plek te bidden. Maar 
de mensen spraken er nog heel lang over hoe fijn het was om 
alles samen te delen. 
Zo spreekt de Heer     Allen: Wij 
danken God. 
 

♫ Lied: De kracht van Uw liefde (IBC) 
 
Lord I come to You 
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Let my heart be changed renewed 
Flowing from the grace 
That I found in You 
And Lord I’ve come to know 
The weaknesses I see in me 
Will be stripped away 
By the power of Your love 
 
Refrein: 
Hold me close 
Let Your love surround me 
Bring me near 
Draw me to Your side 
And as wait  
I’ll rise up like the eagle 
And I will soar with You 
Your Spirit leads me on  
In the power of Your love 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet 
Vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt 
Dat als ik aan uw voeten ben 
Trots en twijfel wijken 
Voor de kracht van uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast 
Laat uw liefde stromen 
Houd mij vast 
Heel dicht bij uw hart 
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Ik voel uw kracht 
En stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind  
Gedragen door Uw geest 
En de kracht van Uw liefde (2x) 
 
Dan zweef ik op de wind (2x) 

  
Geloofsbelijdenis.(Iedereen gaat staan). 
 
P: Ik geloof dat er een God is, 

die alles gemaakt heeft. 
Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te 
wonen zonder ruzie en verdriet. 
ik wil geloven in een wereld waarin iedereen 
bevriend is met elkaar. 
Ik wil geloven dat wij samen kunnen bouwen aan 
een nieuwe wereld, aan een kleurrijke wereld met 
bomen, bloemen, dieren, zon, regenboog en met 
lieve mensen die doen zoals Jezus het deed. 
Ik geloof dat God alles vergeeft, 
dat wij elkaar moeten vergeven en 
dat U altijd bij mij zult zijn met Uw goede geest. 
 
Amen. 

 
Lied: Jezus loves all childeren (Philpijnen) 
 
 
 
 
Voorbeden: 
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Koor+allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Eliza 

Lieve God, 

Ik dank U voor alles wat ik weer van U ontvangen hebt. 

Vandaag heeft mijn Team Jo9-2 met voetballen weer 

gewonnen met 6-4 voor ons. 

Laten wij bidden 

 

Lyam 

Lieve God, 

Laat iedereen in vrede leven. 

En in goede gezondheid. 

En laten we goed zorgen voor onze zieken mensen en dieren.  

Laten wij bidden. 

 

Aeycee 

Lieve God, 

Dank je wel God voor mijn vader en moeder,  

en alle mensen die deze dag zo mooi maken.  

Dank u voor de Zon en de Maan en deze mooie wereld. 

Laten wij bidden 
 
Florian 
Lieve God, 
Dank u God voor mijn lieve familie. 
Ik ben u dankbaar dat ik mijn eerste Communie mag doen. 
Want van u is mijn leven. 
Laten wij bidden 
 
Stephanie 
Lieve God,  
Dank u voor mijn lieve mama en papa en zusje. 
Dank voor mijn lieve gezonde familie en leuke vriendinnen. 
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Dank God dat ik een betere leven in Nederland heb. 
Dank God dat ik vandaag mijn 1ste Heilige Communie mag doen. 
Laten wij bidden. 
 
 
Varisha 
Lieve God, 
Dank u dat ik een lieve familie heb en bij hun mag zijn. 
God dank u dat  ik die zware storm hebt overleeft. 
Laten wij bidden 
 
Lucas 
Lieve God, 
Dank u God dat ik mijn 1ste Heilige Communie mag doen. 
Dank u voor mijn lieve familie en dat hun altijd klaar staan voor. 
Laten wij bidden 
 
Renzo 
Lieve God, 
Dank u God voor mijn familie. 
Dank u God voor mijn school en mijn vrienden.  
Laten wij bidden. 
 
Noémi 
Lieve God, 
Dank  u God voor deze nieuwe dag en alle leuke 
dingen die ik mag beleven vandaag. 
God ik vraag u dat er vrede komt in deze Wereld. 
God ik vraag u dat iedereen gezond mag blijven. 
Dank u voor mijn mooie goede leven. 
Laten wij bidden. 
 
Lwardo 
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Lieve God, 
Dank u God voor alles wat u hebt gedaan voor mij. 
Dank u God voor iedereen die u hebt geholpen 
tijdens de moeilijke Corona tijd. 
Laten wij bidden. 
 
Gio 
Lieve God, 
Dank u God dat ik mijn 1ste Heilige Communie mag doen. 
Dank u God voor mijn moeder en vader. 
Laten wij bidden. 
 
Jana 
Lieve God, 
Dank u God voor deze bijzondere mooie dag. 
Dank u God dat ik vandaag deel mag nemen aan het  
heilige tafel van brood en wijn. 
Laten wij bidden. 
 
Christine 
Lieve God, 
Dank u dat ik in deze kerk vandaag mag zijn. 
En samen met alle kinderen onze 1ste Heilige Communie 
kunnen doen. 
Dank u God dat ik elke dag eten en drinken heb. 
Dank u God voor deze Wereld. 
Laten wij bidden. 
 
Pastor: 
 
Goede God, dit zijn de verlangens die leven in ons hart. 
Wij zijn ervan overtuigd dat U hebt geluisterd. 
Wij hopen met Uw hulp ons christen-zijn iedere dag 



 

15 

 

opnieuw te kunnen beleven. Dit vragen wij U door Jezus 
Christus, Uw Zoon, onze Heer. Amen. 
 
Intenties 
 
Collecte 
 

♫Collectelied: Fill my cup lord (IBC) 
 
Like the woman at the well  
I was seeking 
For things that could not satisfy. 
And then I heard my savior speaking 
Draw from my well 
That never shall run dry 
 
Refrein: Fill my cup Lord,  
I lift it up, Lord 
Come and quench  
This thirsting of my soul 
Bread of heaven  
Feed me till I want no more 
Fill my cup 
Fill it up and make me whole 
 
There are million in this world 
Who are craving 
The pleasures earthly things afford 
But none can match 
the wondrous treasure 
that I find in Jesus Christ my lord. 
Refrein: 
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So my brother if the things 
This world gave you 
Leave hungers that won’t pass away 
 
My blessed lord will 

come and save you,  
If you kneel to him and humbly pray 
Refrein: 
 
Offerandeprocessie door de ouders. 
 

♫ Offerlied: Irakezen 
 
Het klaarmaken van de tafel. 
 

♫ Tafellied: I offer my life to You (Philipijnen) 
 
Heer, Ik bid U mijn leven aan 
 
Alles wat ik ben, alles wat ik heb  
leg ik voor U neer, o Heer  
Al mijn spijt, al mijn lof  
De vreugde en de pijn,  
ik maak ze van U Heer,  
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Refrein: 
ik offer mijn leven aan U  
Alles wat ik heb meegemaakt,  
gebruik het voor Uw glorie  
Heer ik offer mijn dagen aan U  
Mijn lof aan U opheffend  
als een welgevallig offer  
Heer ik bied U mijn leven aan  
 
Dingen uit het verleden,  
dingen die nog niet gezien zijn  
Wensen en dromen die nog moeten uitkomen  
Heel mijn hart, heel mijn lof  
Mijn hart en mijn handen zijn naar U opgeheven  
Refrein: 

 
Gebed over de gaven 
 
Eliza & Florian: 
In uw naam willen wij nu verder gaan met de viering rond de tafel 
van ons  allen. Als het feest is en je gaat gezellig samen eten, dan 
dek je de tafel met een gezellig kleed. 
 
Gio & Lwardo: 
Kaarsen zijn een teken van warmte en liefde. 
 
Stephanie: 
Bij een feest horen bloemen. Ze maken de mensen blij 
en vrolijk doordat ze zo lekker ruiken en zulke mooie kleuren 
hebben. 
 
Renzo & Lyam & Aeycee & Luca: 
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Brood en Wijn is het voedsel dat jezus ons gegeven heeft. Hij deelde 
dit met alle mensen. 
 
P: Goede Vader, wij hebben samen de tafel gedekt met bloemen, 
kaarsen, het brood en de wijn. Het is feest, vooral voor de kinderen 
rond deze tafel. 
Het is de eerste keer dat zij het Heilig Brood mogen eten. Wilt U 
daarom deze gaven van ons aannemen? Dit vragen wij door Christus 
onze Heer. 
Allen: Amen. 
 
Prefatie 
De Heer zal bij U zijn  
De heer zal u bewaren  
Verheft uw hart  
Wij zijn met onze hart bij de Heer  
Brengen wij dank aan de Heer onze God 
Hij is onze dankbaarheid waardig 
 

♫ Heilig heilig: Irakezen 
 
Eucharistisch Gebed. 
 
Pastor: 
Mag ik de communicanten uitnodigen om samen met mij te bidden? 
 
Gio: 
Goede Vader, wij hebben U nooit gezien, toch weten wij van onze 
ouders, opa’s en oma’s, onze pater, de mensen op school en nog 
vele andere mensen, dat U heel goed voor ons bent. 
 
Pastor: 
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U hebt ons heel mooie dingen gegeven: die ons licht en warmte 
geven. 
 
 
Jana: 
Het water dat wij kunnen drinken en waarin wij kunnen zwemmen. 
 
Pastor: 
De bomen in het bos, de bloemen, en de planten. 
 
Lucas: 
Dank U vader, dat wij kunnen horen, dat wij kunnen zingen en 
praten en dat wij kunnen zien. Dank U vader, voor alles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen: Vooral willen wij U danken voor 
Uw Zoon Jezus, die altijd bij ons wil zijn om ons gelukkig te maken. 
Hij wil het licht maken waar het donker is. Hij heeft ons geleerd dat 
wij samen moeten delen.  
 
Pastor:  
Op de avond voor zijn dood heeft hij ons een teken 
gegeven van wat hij bedoelde: een teken van brood en 
wijn, van samen delen zodat iedereen kan leven. Hij was met zijn 
vrienden aan tafel, nam het brood en brak het om er van te geven 



 

20 

 

aan iedereen en zei: “Neemt en eet hiervan: dit is mijn lichaam, 
mijn Leven voor jullie.” 
 
Daarna nam hij de beker met wijn, gaf die rond om te drinken en 
zei:“Drink allemaal uit deze beker: 
Het is mijn bloed, mijn leven, voor jullie gegeven.” 
Tenslotte zei hij: “Dit moeten jullie blijven doen. 
Dan zal ik in jullie midden zijn.” 
 
Allen: 
Goede Vader, zo denken wij vandaag opnieuw aan Jezus. Laat hem 
in ons midden zijn en geef ons de moed en de kracht om te leven 
zoals hij het ons heeft voorgedaan.  
Laat het feest vandaag voor ons een begin zijn van een nieuwe 
wereld, waar het goed wonen is voor iedereen. 
 
Pastor: 
Dan bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft  
 
(Priester, misdienaars en communicanten staan rond het altaar.) 
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Onze Vader 
 
A.: Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks 
brood en vergeef ons onze schulden, 
 
zoals ook wij vergeven aan onze 
schuldenaren, en breng ons niet in 
beproeving maar verlos ons van het kwade. 
 
V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,  
 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
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de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
Allen: Amen. 
 
Vredeswens 
 
 
 
Noemi: 
Er is een woord dat ik niet graag hoor: ‘ruzie’. 
Het doet pijn in mijn oor en het maakt mij droevig. 
 
Ik hoor veel liever: VREDE. 
Dan kan ik lachen en dansen. 
Het maakt me blij. 
Willen we nu samen de vrede delen? 
 
Pastor: 
Vrienden, het was de wens van Jezus dat alle mensen 
met een hart voor vrede zouden leven. Dat kan, als we echt van 
elkaar houden. Geef dat teken van vrede en vriendschap aan elkaar 
door. Wens elkaar de vrede. 
 

♫ Vredeslied: Laat er liefde(vrede/vreugde) zijn gedeeld onder ons. 
(Filipijnen) 
 
Laat er liefde zijn in onze ogen; 
Moge nu je liefde over ons zweven  
Een reden voor ons O Heer om op te staan  
geef ons een vers begrip, 
wat broederliefde echt is; 
Laat er liefde zijn gedeeld onder ons, laat er liefde zijn.  
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♫ Lam Gods (Irakezen) 
 
Kinderen worden uitgenodigd tot de Communie. 
 

 
Varisha: 
Nu is het grote moment aangebroken. 
Stapje voor stapje zijn we zover gekomen. 
Wij mogen met onze vriendjes en vriendinnetjes 
aan de tafel van Jezus eten. 
Jezus, wilt U bij ons komen? 
 
Pastor: 
Jongens en meisjes, jullie mogen nu voor het eerst op 
een feestelijke wijze eten van het Heilige Brood. 
Zo wil Jezus ons laten zien dat hij niemand wil overslaan want jij en 
ik en wij allemaal horen bij elkaar. Zie dan hier het Lam Gods, dat 
wegneemt de zonden der wereld. 
 
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
Spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
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De communicanten ontvangen nu voor het eerst de Heilige 
Communie. 
en daarna de andere parochianen. 
 

♫1ste Communielied: Ik loof de Heer. Alleluja (IBC) 
 
Het is vandaag voor mij zo’n mooie dag 
Ik sta hier voor ’t altaar en looft de Heer 
Ik heb gebeden, zo mijn best gedaan 
O, wat een eer, een eer om hier te staan 
 
Rerein: 
Ik zal U loven bovenal 
U bedanken voor dee’z maal 
Ik zal U loven met de citer  
Span de snaren U ter eer 
Looft hem zingend al wat leeft 
Alleluja, looft de Heer 
‘K Zal beginnen door te zeggen 
Ik hou van U 
 
Het is vandaag voor mij zo’n mooie dag 
Ik sta hier voor ’t altaar en looft de Heer 
Ik heb gebeden, zo mijn best gedaan 
O, wat een eer, een eer om hier te staan 
Refrein: 
 
O, wat een eer, een eer om hier te staan 
Ik zal U loven bovenal 
U bedanken voor dee’z maal 
Ik zal U loven met de citer  
Span de snaren hem ter eer 
Looft hem zingend al wat leeft 
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Alleluja, looft de Heer 
Zal beginnen door te zeggen 
Ik hou van U, Ik hou van U  
 

♫ 2de Communielied: Tanging Alay (Enige Offer) (Filipijnen) 
 
Dank U wel, Heer Jezus  
voor Uw liefde en volledige acceptatie 
 
Refrein: 
Mijn enige offer is mijn hele leven, hart en ziel 
Ik kan me geen duur geschenk  veroorloven  
Ik bid O Heer dat U mijn offer accepteert en gebruikt 
Niets anders vraag ik U, Jezus.  
 
Ik heb nooit gedacht dat ik aandacht zou krijgen,  
ik ben je liefde niet waardig Refrein: 
 
Ik zal wachten op je terugkeert, Heer Jezus 
om bij je te zijn is compleet geluk. Refrein: 
 
Een Moeder: 
Lieve Maria, moeder van Jezus, vandaag richt ik mij met heel mijn 
liefde tot U. Ik spreek tot U van moeder tot moeder. Ik wil U zeggen 
dat ik heel gelukkig ben met de Eerste Heilige Communie van onze 
kinderen. Dank U wel lieve moeder van God en moeder van ons. 
Amen. 
 
Communicanten en begeleiders brengen een bloemetje naar het 
Mariabeeld. 
 

♫ Lied: Ave Maria  (IBC) 
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P.: Slotgebed  
 
Dankwoord van een 
ouder 
 
Mededeling 
 
Wegzending en Zegen 
 

♫ Slotlied: Diep diep 
diep als de zee 
(Communicanten) 
 
Diep, diep, diep als de 
zee 

Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 
Deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water blue 
Is Jesus' love for you and me 
It is as deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water blue 
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Is Jesus' love for you 
Is Jesus' love for you 
 
Dankwoord 
 
Namens Pastor Urbanus, en de begeleiders en alle parochianen, 
worden jullie van harte gefeliciteerd met jullie 1ste Heilige Communi 

 


