
Eerste communie… hand in hand met Jezus 

Info bij de start van het eerste communietraject 

 

Jullie hebben er voor gekozen om jullie zoon of dochter zijn/haar eerste communie te laten doen in 

2021. We hadden graag onze eerste communiewerking voorgesteld op een infoavond. We hadden 

deze zelfs ingepland, op 25 november. De huidige maatregelen laten ons echter niet toe om samen te 

komen. Met deze brief willen we toch wat uitleg geven rond de eerste communievoorbereiding en 

geven we de mogelijkheid om definitief in te schrijven. 

 

Met je kind op tocht gaan… 

Tijdens de voorbereiding op de eerste communie gaan we samen op tocht, 

met jullie als gezin en met ondersteuning van de leerkrachten van de school. 

De kinderen leren Jezus kennen op school, maar ook tijdens enkele 

tochtmomenten en vieringen. Hand in hand met Hem gaan ze op weg naar 

hun feest in mei. 

 

Voorbereiding 

Ook de voorbereiding op de eerste communie ontsnapt niet aan het coronavirus. Daarom gaan we 

anders dan gewoonlijk aan de slag. Deze voorbereiding vraagt een engagement, van de kinderen maar 

ook van jullie als ouders. Het vraagt een open en gelovige houding om je kind 

hierin te begeleiden. 

 

Aangezien we in de advent niet mogen samenkomen in de kerk bieden we jullie 

voor de komende adventsperiode, naar Kerstmis toe, enkele momentjes aan om 

met je kind thuis aan de slag te gaan. Via mail bezorgen we jullie, voor elke 

zondag, een digitaal voorlees-werk-en-doe-pakketje om deze periode van wachten 

en verlangen thuis te beleven.  

 

Indien de maatregelen het toelaten plannen we vanaf januari  
* een tochtmoment rond Lichtmis om er kennis te maken met enkele belangrijke symbolen zoals 

doopsel, bijbel, brood en beker, licht) 

* een tochtmoment in de veertigdagentijd, een speelse doe-activiteit waarbij we samen op weg gaan 

naar Pasen 

* enkele instapvieringen op maat van het gezin, waarbij we de kinderen actief betrekken in de viering 

Door de voorbereiding samen met jullie kinderen te laten beleven, willen we willen hier echte 

gezinsmomenten van maken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische voorbereiding 

Enkele weken voor de eerste communieviering zetten we een tandje bij met twee ouderavonden ter 

voorbereiding van de viering en een creamoment in de kerk voor de kinderen waarbij het thema 

creatief vorm krijgt. De dag voor de viering doorlopen we na schooltijd nog eens de viering. Een soort 

repetitie, als je wil. 

 



Inschrijven voor het eerste communietraject 

Je zoon/dochter definitief inschrijven gebeurt digitaal via onderstaande link: 

 

SAS:  https://forms.gle/zTDBuoRVWJvTnHi38 

 

DORP:  https://forms.gle/mMrG5wErcbWmR2NG7 

 

 

We vragen hierbij enkele gegevens van zoon/dochter én van de ouders. Ook rond het 

doopsel worden enkele gegevens gevraagd. Wie bij het doopsel van zoon/dochter het 

‘Paspoort van een christen’ kreeg, mag dit bezorgen in het parochiesecretariaat in De 

Caproen, Breendonklaan 2a (SAS) of in het parochiesecretariaat in De Pastorie, 

Kerkstraat 8 (DORP). 

 

Indien zoon/dochter nog niet gedoopt is, kan je dit ook laten weten. In dat geval nemen wij zo vlug 

mogelijk contact op. 

 

Deelname in de kosten 

Voor deelname in de kosten (materiaal, kopies, boekjes, kruisje,…) voor het eerste communietraject 

hebben jullie 2 keuzes: 

- 7 euro (zonder foto’s van de viering) 

- 17 euro (met foto’s van de viering)  

Dit bedrag kan gestort worden op BE08 0689 3635 9013 van PE Galilea Bredene-Vuurtoren, St.-

Antoniusplein 1, Oostende met de mededeling: 

voor SAS:   EC SAS + naam van de eerste communicant 

voor DORP:   EC DORP + naam van de eerste communicant 

Het bedrag kan ook onder gesloten omslag bezorgd worden in De Caproen, Breendonklaan 2a of in 

De Pastorie, Kerkstraat 8 

Toestemming en privacy 

Jullie moeten ook het luikje rond de privacyverklaring invullen. Het invullen en verzenden van het 

formulier geldt als akkoordverklaring. De e-mailadressen worden gebruikt om te communiceren. 

Contactpersonen eerste communie 

Voor Sas: Marleen Tuerlinckx: 0495 44 31 21, tuerlinckxm@live.be 

Voor Dorp: Johan Vervaeke: 0499 43 43 64, decaproen@hotmail.com 

 

Van zodra wij het volledig ingevulde formulier én de betaling ontvangen hebben, is de inschrijving 

definitief. We vragen jullie dit zo vlug mogelijk en uiterlijk tegen 7 december in orde te brengen. 

Wie hulp nodig heeft om het formulier in te vullen neemt best contact op met onderstaande 

parochiesecretariaten. 

 

Sint-Jozef (Bredene-Sas) 

Parochiaal secretariaat 

POC De Caproen 

Breendonklaan 2a – 8450 Bredene 

059 23 68 06 – decaproen@hotmail.com 

Secretariaat open op maandag en woensdag van 

9 tot 11.30 u. 

Sint-Rikier (Bredene-Dorp) 

Parochiaal secretariaat 

Parochiehuis ‘De Pastorie’ 

Kerkstraat 8 - 8450 Bredene 

059 42 70 03 - sintrikier@gmail.com 

Secretariaat open op woensdag van 14 tot 16 u. 

en op donderdag van 10 tot 12 u. 
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