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Merelbeke, 11 december 2017 
 
Aan de ouders van de eerste communicanten 
 
We willen jullie graag op de hoogte brengen van de eerste stappen in de voorbereiding naar de 
eerste communie. Vanuit onze eerdere ervaringen willen we proberen een antwoord te geven op een 
aantal vragen. 
 
In een proces naar de eerste communieviering toe –de viering zelf gaat door op zondag 29 april 
om 9 u- gebeurt de voorbereiding een groot deel in de klassen. Toch wordt de pastoor en de 
parochie uiteraard ook bij dit feestelijk gebeuren betrokken. 
 
Wie zijn of haar eerste communie wil vieren, wordt verwacht gedoopt te zijn. De meeste gedoopten 
ontvingen dit sacrament door een priester. Andere kinderen zijn gedoopt door Rent-a-priest, andere 
kinderen werden niet gedoopt, maar wensen misschien toch hun eerste communie te doen. 
 
Volgende stappen werden uitgewerkt: 
 
Op woensdag 17 januari 2018 om 20.00 u worden de ouders verwacht van de kinderen die niet 
gedoopt zijn, maar toch hun eerste communie willen doen. Op dit moment kunnen de ouders de 
doopaanvraag doen. 
 
Op zaterdag 24 februari 2018 om 16 u is er een catechesemoment voor ouders en de kandidaat 
dopelingen. Aansluitend wonen ze de viering van 17 u bij. 
 
Op zaterdag 17 maart 2018 worden alle ouders en communicanten uitgenodigd voor een 
catechesemoment tussen 16 en 17 u. Tijdens dit moment worden de praktische zaken uitgelegd en 
houden we een eerste communietocht door de kerk. Aansluitend is de viering waarin de niet-
gedoopten hun doopsel mogen ontvangen. Na de viering verwachten we alle ouders om de officiële 
inschrijving voor de eerste communie te ondertekenen. De ouders wiens kinderen gedoopt zijn via 
Rent-a-priest ondertekenen dan een document dat ze willen opgenomen worden in de katholieke 
geloofsgemeenschap. 
 
Alles gaat door in de kerk van Flora. 
 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Juffen van het eerste leerjaar 
 
 
 
…………………………………………………………. (naam kind) uit L1 …..  
 
0 doet zijn/haar eerste communie: ja/nee 
 
0 is gedoopt : ja/nee 
 
0 zal aanwezig zijn op de eerste communietocht (17 maart 2018): ja/nee 
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