
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SCHATTENJAGERS,  
SAMEN MET JEZUS 
OP ZOEK NAAR  
DE SCHAT VAN GOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Andriesparochie – Sint-Andriesstraat 7 bus 4 – 2000 Antwerpen 
www.sint-andrieskerk.be 

V.U.   E.H. Mannaerts Rudi 

EERSTE COMMUNIE 2018 

http://www.sint-andrieskerk.be/


Met Jezus op stap… 
 
Aarzelend geef ik Jezus een hand 
en wandel ik met Hem mee. 
Hij vertelt me verhalen en zegt me hoe ik gelukkig kan 
zijn met andere mensen om me heen. 
Hij neemt me mee op verre reizen 
en toont me wat de natuur ons geeft. 
Hij leert mij bidden en praten met God. 
Hij toont mij wat je voor een ander kan doen 
zonder dat je hier veel voor moet doen. 
Met kleine dingen kan ik anderen gelukkig maken 
en word ik zelf ook gelukkig. 
 
Het is een boeiende tocht 
over kronkelende paden, steile hellingen of diepe dalen 
waar ik dan samen met Jezus  
de grote schatten van God zal ontdekken.  
En ik weet dat ik samen met Hem,  
de eindstreep zal halen. 
 
Kom met ons mee 
geef ons jouw hand  
en samen gaan we naar Jezus luisteren 
en leren hoe je met je vriendjes  
fijne dingen kan beleven. 
 
Kom met ons mee 
samen met Jezus op schattenjacht! 

© christel celis 

 

 
 Data bijeenkomsten voorbereiding: 
 

o Zondag 1 oktober 2017 
o Woensdag 1 november 2017 – Allerheiligen 
o Zaterdag 18 november 2017 groep 1 (14-16.30u) 
o Zaterdag 25 november 2017 groep 2 (14-16.30u) 
o Zondag 3 december 2017 – 1ste zondag van de Advent 
o Zondag 17 december 2017 – 3de zondag van de Advent 
o Zondag 25 december 2017 - Kerstdag 
o Zondag 7 januari 2018 – Drie Koningen 
o Zondag 4 februari 2018 – Maria Lichtmis mét 

pannenkoeken! 
o Woensdag 14 februari 2018 (19u00) – Aswoensdag 
o Zondag 25 februari 2018 – 2de zondag in de Vasten 
o Zondag 4 maart 2018 – 3de zondag in de Vasten 
o Zondag 25 maart 2018 - Palmzondag 
o Donderdag 29 maart 2018 (19u00) – Witte Donderdag 
o Zondag 1 april 2018 - Pasen 
o Zondag 22 april 2018 
o Donderdag 10 mei 2018 (9.30u) – Eerste Communie 
o Zondag 3 juni 2018 - Dankviering 

 

 Elke bijeenkomst start stipt om 9u45 (tenzij anders vermeld  
 op de lijst) in zaal ‘Waai Why’ en eindigt ± 11u30 (einde  
 eucharistieviering) 
 

 Elk kind wordt samen met zijn/haar ouders regelmatig  
 verwacht (graag minstens 8 keer). U heeft een ruime  
 keuze uit 14 data. De voorbereiding voor de Eerste Communie  
 en de eucharistie is een gezinsgebeuren waarin u mee de  
 tocht aangaat en de groei van uw kind naar die grote dag  
 beleeft. 
 

 Afwezigheden: worden op voorhand verwittigd via mail  
 aan christel.aslan@outlook.com  
 

 Indien uw kind iets moet meebrengen zal u hiervan op voorhand  
 op de hoogte gebracht worden per mail. Check dan ook  
 regelmatig uw mailbox aub. Van de verschillende  
 bijeenkomsten – en zeker van de Eerste Communieviering –  
 worden foto’s genomen die wij op onze website  
 www.sint-andrieskerk.be plaatsen. Welkom om ook daar  
 regelmatig een kijkje te nemen! 
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