
Beste ouders,                                                                                  Merelbeke 12 november ‘19 
 
 
Betreft : eerste communie 
 
Een tijdje geleden kregen jullie een brief mee ivm de mogelijkheid om jullie kind zijn of haar 
eerste communie te laten ontvangen. 
 
Wij hadden ook reeds een ouderavond, waar er toch positieve afspraken werden gemaakt 
naar samenwerking tussen ouders, school en parochie. 
 
Ondertussen kwamen al een aantal inschrijvingen binnen. 
 
Langs dit schrijven willen we jullie daar nog eens aan herinneren…. 
(We worden met z’n allen overspoeld met mails, en soms blijven die begrijpelijk wel eens 
liggen ….) 
 
Indien jullie niet kiezen voor eerste communie, hoeven jullie met dit schrijven verder geen 
rekening te houden. 
 
Indien jullie toch nog kiezen om jullie kind zijn/haar eerste communie te laten meevieren; 
gelieve misschien dan eens een seintje te geven en je kind in te schrijven … 
Hierbij nog eens de nodige info : 
 
Om je kind digitaal in te schrijven voor de eerste communie op 9 mei 2020  in de kerk van 
Flora : 
Ga naar ‘https/www.parochiemerelbekeoosterzele.be.eerste communie 
of naar de website : parochie Merelbeke-Oosterzele of   ((parochie heilige moeder Teresa               
Merelbeke- Oosterzele)) (Nieuwe naam voor de parochie sedert 8 sept.) 
           aanklikken van : ‘wij vieren’ 
                                              en : ‘eerste communie’. 
Daar vinden jullie een invulformulier ter digitale inschrijving en een woordje uitleg bij wat 
eerste communie eigenlijk is. 
Op het invulformulier vullen jullie in : naam kind, adres, emailadressen ouders, 
geboortedatum en -plaats … – en of jullie eventueel bezwaar hebben ivm het publiceren van 
foto’s van catechesemomenten in het parochieblad. 
Eénmaal ingeschreven, krijgen jullie automatisch een bevestiging van inschrijving. 
Heel belangrijk is het juist invullen van geboortedatum, doopseldatum en doopselplaats = 
parochie waar het doopsel plaats had.  Om de eerste communie te kunnen ontvangen, 
moeten de kinderen gedoopt zijn.  (Voor wie nog niet gedoopt is, voorzien we wel tijdens de 
voorbereidingsperiode een doopviering.) 
 
 
Met heel vriendelijke groeten, 
namens de catechistengroep, 
Marleen en Bernadette 
(Voor info : Bernadette : 09/231.39.12) 



 
 
 


