
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Parochiaal secretariaat 
Parochiehuis ‘De Pastorie’ 

Openingsuren: 

woensdag  

14.00 tot 16.00 u. 

donderdag  

10.00 tot 12.00 u. 

www.bredenevuurtoren.be 

 

Contact: Johan Vervaeke 

0499 43 43 64 

decaproen@hotmail.com 

 

 

Corona updates: 

Gelieve ons uw  

correct email-adres te bezorgen en 

deze regelmatig te controleren. Zo 

kunnen wij u aangepaste info 

geven indien dit nodig is! 

 

  

 
 

Blij gezind 
Eerste communie, een kerk vol 

blije gezichten: kinderen, ouders, 

familie kiezen voor JEZUS. 

 

 

 
 
 

Waarom? 
Samen met het gezin gaan de 

kinderen op zoek. Jullie komen 

meer te weten over Kerk, parochie 

en wat geloven in een moderne 

samenleving kan betekenen. 

Een groep enthousiaste 

vrijwilligers neemt het gezin mee 

in een waaier van activiteiten op 

weg naar het feest van de eerste 

communie. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 mei 
11.00 uur 

 

Sint-Rikierskerk,  

Bredene-Dorp 

 
 

 

 

PE Galilea Bredene-Vuurtoren 
 

 

 

http://www.bredenevuurtoren.be/
mailto:decaproen@hotmail.com


 
  

 

 

Kleur elk duimpje in een ander kleur, 
telkens er een activiteit achter de rug is. 

Uw kind merkt dan dat u en het gezin 
meegroeien naar zijn/haar eerste 

communie, het hart vol kleur! 
 

MAART 
ZATERDAG 20 MAART 

 

“TOCHTMOMENT ROND VASTEN 

EN PASEN” 

juiste tijdstip wordt nog 
meegedeeld 

Sint-Jozefskerk 
 

ZONDAG 21 MAART 

 INSTAPVIERING 

kinderviering  
op maat van het gezin 

 11.00 u. 

Sint-Rikierskerk 

APRIL 
ZONDAG 4 APRIL  

 
    PAASVIERING 

11.00 u.  
Sint-Rikierskerk 

DONDERDAG 29 APRIL 
 

1e OUDERAVOND 

ter voorbereiding van de viering 
19.30 u. 

zaal Cappelrie 

 

DECEMBER 
ADVENTSVIERINGEN  

Deze adventsvieringen gaan niet door! In de 

plaats ontvangt u in de mailbox een digitaal 

aanbod om samen de adventsperiode thuis te 

beleven. 

VRIJDAG 25 DECEMBER 

KERSTVIERING 

10.30 u. 

Sint-Jozefskerk 

bij annulatie wordt u verwittigd 

 

JANUARI 
ZATERDAG 30 JANUARI  

“ONTDEK-JE KERKJE” 

Ontdek op een speelse en 
creatieve wijze de schatten van 

de Kerk. 

juiste tijdstip wordt nog 
meegedeeld 

Sint-Jozefskerk 

 

ZONDAG 31 JANUARI 

 INSTAPVIERING LICHTMIS 
kinderviering  

op maat van het gezin 
11.00 u.  

Sint-Rikierskerk 

MEI 
DONDERDAG 6 MEI 

2e OUDERAVOND  
ter voorbereiding van viering 

19.30 u.  
zaal Cappelrie  

 

ZATERDAG 22 MEI 
  

REPETITIE 

17.30 u. 
Sint-Rikierskerk 

 

ZONDAG 23 MEI 

EERSTE COMMUNIEVIERING 

11.00 u. 

Sint-Rikierskerk 

JUNI 
ZONDAG 13 JUNI 

DANKVIERING met receptie 

11.00 u. 

Sint-Rikierskerk 

 

 

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. 

U wordt telkens uitgenodigd via mail. 

Gelieve te verontschuldigen indien u 

niet aanwezig kan zijn!  


