Denk nog dikwijls aan je Eerste Heilige Communie
De woorden: ’Denk nog dikwijls aan je Eerste
Heilige Communie’, zijn geschreven door mijn
schooljuf van de eerste klas in Haaksbergen. Ze
zijn te lezen op een wonderschoon prentje met
daarop een ventje geknield aan de communiebank, de handen onder het communiekleed. Recht
tegenover de jongen Jezus aan tafel, tijdens het
Laatste Avondmaal.
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam’, zijn de vertrouwde woorden boven het
plaatje. Het prentje vermeldt op de achterkant de datum van 23 juni 1963, de
dag van mijn eerste communie. Het prentje roept vele herinneringen in mij
op: de geluiden en beelden van toen, de geuren en kleuren in de kerk, op
straat en bij ons thuis. Ik herinner het mij goed: mijn vader en mijn moeder,
mijn broertje en zusje, de pastoor en de kapelaan, de communicantjes, de gevouwen handen, de communie op de tong, de slagroom op de pudding, de
cadeautjes en nog zoveel meer, te veel om op te noemen.
De herinnering aan mijn eerste communie is meer
dan een vluchtige gedachte die wegwaait in de
wind. Ik koester het prentje ofschoon ik zonder deze
tastbare herinnering leerde leven vanuit die prachtige afbeelding. Nooit is de dag van mijn eerste
communie vervaagd of vergeten. Ook niet in twijfel
en moeilijkheden. Het is, God zij dank, ook niet bij
die eerste communie gebleven.
In onze parochies gaan kinderen voor het eerst ter
communie. Vanuit mijn kostbare herinnering aan de
eerste communie leef ik mee met de communicanten en wens hen proficiat.
Het prentje van mijn schooljuf geef ik graag aan hen
en aan ons allen. Wij, zijn dat ventje op het plaatje,
geknield aan de communiebank. Wij, zijn de deelgenoot aan die tafel van
Jezus. Hierin ligt voor ons allen de gave en de opgave: ‘Lichaam en Bloed
van Christus’. ‘Denk nog dikwijls aan je Eerste Heilige Communie’, met name als wij in de kerk samenkomen om te doen wat Hij gedaan heeft.
Frans J. M. Wielens, diaken
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