
 

 

 

Hallo allemaal, 

Wil je 

samen met je ouders, broertjes en zusjes de kerk vormen                                                                                                                                                 

andere kinderen en hun ouders ontmoeten                                                                                                     

je Eerste Communie of Vormsel ontvangen                                                                                                                                                  

met opa en oma en andere familieleden samenkomen in de kerk? 

Kom dan naar PetruSamen! 

PetruSamen is een frisse, nieuwe manier om gelovig te zijn in een parochie. Op 

17 september 2022 is er een gezellige kennismaking en op 25 september 2022 

gaan we echt van start. We gaan 

Samen vieren 

Samen luisteren  

Samen spelen  

Samen eten    

Samen leren     

Samen ons geloof delen  

Samen een familie vormen        

Kortom:            

Samen op weg 

 



 

 

 

Eén zondagmorgen per maand vormen we   

PetruSamen: 

10.00 – 11.00 uur Familieviering in de St. Petruskerk, met crèche in de pastorie 

11.00 – 11.15 uur Koffie, thee en limonade met iets lekkers 

11.15 – 12.15 uur Catechese in 6 leeftijdsgroepen, voor jong en oud 

12.15 – 12.45 uur Broodmaaltijd in de leeftijdsgroepen. PetruSamen trakteert! 

12.45 – 13.00 uur Opruimen en naar huis 

 

Hoe ziet zo’n ochtend bij PetruSamen eruit?  

Kevin is 8 jaar. Hij gaat met zijn moeder en jongere zusje naar PetruSamen.  

Om 10.00 uur gaat hij naar de viering in de kerk en zingt enthousiast de liedjes mee. Hij 

leest ook een gedicht voor. Dat vindt hij wel spannend, maar hij probeert het toch!                                                                         

Om 11.00 uur is de viering afgelopen en krijgt hij limonade en een lekkere koek.                

Om 11.15 uur ziet hij in een zaaltje op de pastorie de andere kinderen van zijn groep. Zijn 

jongere zusje gaat naar een andere groep. In de groep van Kevin doen ze een les uit de 

voorbereiding op de Eerste Communie. Deze keer gaan ze iets moois maken met klei. Vieze 

handen maken vindt hij helemaal niet erg.         

Om 12.15 uur worden de broodjes naar de groepen gebracht en samen heerlijk opgesmuld.                                                                                                                        

Om 12.45 uur gaan ze samen opruimen. Kevin helpt natuurlijk ook mee, dan is alles zó 

klaar voor de volgende keer! 

Om 13.00 uur wordt hij door zijn moeder opgewacht op het pleintje vóór de pastorie. Ook 

zijn zusje komt er al aan. Een heerlijke ochtend was dat! 

 

Meer weten? Kom dan op 19 mei om 20.00 uur naar de informatieavond in de 

St. Petruskerk, Kloosterdreef 31 Eindhoven. Aanmelden hiervoor is niet nodig, 

iedereen is van harte welkom. 

Zien we je dan?  

Equipe Familiepastoraat en Pastoraal team 

familiepastoraat@petrus-ehv.nl 

www.petrus-ehv.nl/petrusamen 

R.K. parochie St. Petrus’ Stoel 

Kloosterdreef 31 

5623 DB Eindhoven 


