
Geel, 2 april 2020-04-02 

Beste vormeling en eerste communicant, 

Beste ouders, 

 

We leven al een tijdje in een bijzondere tijd. De scholen zijn gesloten, de 

jeugdbeweging en sportactiviteiten liggen stil en ook onze voorbereiding naar jullie 

grote dag, is helemaal anders geworden.  

Zoals jullie weten zijn de eerste communie en het vormsel uitgesteld naar het najaar 

(september of oktober). Op dit moment zijn er heel wat mensen in het bisdom bezig 

met een planning te maken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en zo snel 

als we nieuws hebben laten we het jullie weten via mail en onze website. 

Over anderhalve week vieren wij Pasen, het feest van Jezus verrijzenis, het feest van 

leven dat sterker is dan dood, het feest van het licht. Op dit moment is er misschien 

niet veel reden om te feesten en lijkt alles donker in ons hart, maar om het met de 

woorden van onze bisschop te zeggen: “En toch zal het Pasen zijn.”  

Het zal een bijzondere Pasen zijn. Geen mensen in de kerk, iedereen thuis en geen 

familiebezoek… maar toch zijn we verbonden met elkaar. Christenen, vrienden van 

Jezus, blijven elkaar dragen en steunen, door dik en dun. Laat Pasen het feest zijn 

om te denken aan elkaar, elkaar niet te vergeten.  

Dank je wel, want meer dan 20 communicanten reageerden op onze eerste 

opdracht! Wij willen jullie opnieuw uitdagen in onze tweede Paasopdracht!!! 

WE GAAN VOOR MINSTENS 50 ANTWOORDEN DEZE KEER !!! 

Nemen jullie de uitdaging aan? 

Opdracht 2 : Laat Geel zien dat het Pasen is! 

1. Pasen is het verhaal van Jezus die verrezen is. We zetten op onze website 

een link naar een mooi paasverhaal dat je kan bekijken (een korte lego versie 

– een tekenfilm voor onze eerste communicanten – een moderne 

musicalversie voor onze vormelingen) Kijken jullie mee? 

www.pastoraleeenheidgeel.be  en dan kijken bij communicanten online! 

 

2. Maak een mooie tekening over Pasen en hang deze voor de raam bij je thuis! 

Laat de mensen zien dat het Pasen is!  Wat zet je er op? Vrolijk Pasen? Zalig 

Pasen? Een paashaas of paasei? Jezus? … Je kiest het zelf! 

 

3. Stuur je tekening of knutselwerkje per foto op en wij zetten ze op de site en we 

gaan voor de 50! Onder alle inzenders verloten we nog een kleine lekkere 

verrassing! 

dirkvandenbroeck2@gmail.com 

En nu aan de slag! Veel succes en we gaan samen verder op weg naar onze 

communie!  Groetjes namens heel ons team van de PE (pastoor Jan en pastoor Dirk) 

http://www.pastoraleeenheidgeel.be/

