
Toffe start van de eerste communiewerking in Larum 

In Larum is 2020 het jaar van het 'ei' althans wat de eerste communie betreft. Dat 

was al geweten maar met de eerste viering op 18 jan. werd het helemaal duidelijk. 

Wat niet helemaal duidelijk werd was de inhoud van ons ei. Hierover bestaan zelfs nu 

nog twijfels. We konden al wel eens spieken maar het was vrij donker in het ei. We 

verwachten echter dat "XXX" uit zijn schelp zal komen. Dat zal duidelijk moeten 

worden bij de volgende viering op 14 maart om 18u in de kerk van Larum. Het zou 

een goed teken zijn indien die schelp zou geopend worden, dan kunnen we contact 

leggen. We zouden een naam kunnen bedenken enz. het kan plezant worden. 

 

De eerste viering was iedereen al heel enthousiast en bij het knutselen was dat zeker 

niet anders. Ouders en kinderen gingen er stevig tegenaan. Er werd genesteld en 

geplakt. Men kon al eens een takje bij een ander lenen en de plukjes mos gingen van 

hand tot hand. Hopelijk heeft iedere eerste communicant nu ook zijn ei met een 

nestje en al. De liters behanglijm moeten nu langzaam aan verdampen tot men een 

stevige kartonnen ei bekomt. Het is vervolgens de bedoeling dat iedereen zijn ei een 

lekje verf geeft. Aangezien er eieren in alle kleuren bestaan kan iedereen zijn kleurtje 

kiezen. Het is best te wachten tot het ei helemaal droog is vooraleer men gaat 

schilderen. NB indien er problemen rijzen met je ei neem dan contact op met iemand 

van de werkgroep. 

 



Bij de tweede viering op 14 maart kan iedereen dan zijn ei met nest meebrengen 

naar de kerk we zorgen voor een stevig schab. Men kan dan alle eieren al eens 

bewonderen. Tijdens deze viering loopt het verhaal verder en dan wordt meteen 

duidelijk wat er met onze eieren nog moet gebeuren. 

Onder impuls van heel wat ouders groeit deze eerste - communie-werking uit tot een 

topgebeuren waar alle betrokkenen veel deugd aan beleven. Vanuit de parochie 

willen we alle helpers en iedereen nu al bedanken voor al die spetterende inzet. 

 


