
Beste ouders, 
 
 
de eerste communie is een belangrijk gebeuren … 
Niet alleen voor het kind dat voor het eerst ten volle aan de eucharistie deelneemt, 
maar ook voor het hele gezin, de school en de gelovige (parochie)gemeenschap. 
 
Daarom verloopt de voorbereiding en de eerste communie voor de kinderen van Flora 
(St.-Michielsschool, GO-school en de Dalton-school), reeds enkele jaren via een parochiaal 
project. 
 
De ouders spelen een belangrijke rol bij de geloofsopvoeding van hun kind. 
Wij willen de ouders in ons project dan ook meenemen en hen de kans bieden om met hun 
kinderen mee gelovig op weg te gaan. 
De school voorziet via de lessen godsdienst een eigen voorbereiding op de eerste communie, 
door de betekenis van de eucharistie te verkennen en mee te werken aan de praktische 
ondersteuning van de eerste communieviering. 
De parochie vormt het gezicht van de gelovige gemeenschap waarbinnen het kind zijn/haar 
eerste communie ontvangt.  Eerste communie staat niet los van de plaatselijke 
geloofsgemeenschap welke wekelijks samenkomt om eucharistie te vieren, maar er juist 
midden in. 
 
Concreet komen ouders en kinderen drie- of viermaal samen voor een mooie 
catechesesamenkomst. Wij nemen ook een paar keer deel aan de eucharistieviering op 
zondag. 
 
Deze werking start normaal gezien in januari 2023. 
 
De eerste communieviering van de kinderen zelf, gaat door tijdens kindvriendelijke 
gezinsvieringen op zondag met de geloofsgemeenschap van de parochie in de kerk van 
Merelbeke centrum – telkens om 11.00 u. 
Deze gaan door op : zondag 21 mei voor de kinderen met een familienaam van A tot L; 
en op zondag 11 juni voor de kinderen met een familienaam van M tot Z. 
(In de mate van het mogelijke, en de grootte van de groep, is onderling omruilen altijd 
mogelijk). 
Om dit alles wat te verduidelijken, ons programma en onze visie voor te stellen, naar jullie 
verwachtingen te luisteren en kennis te maken, voorzien we later een infoavond. 
 
Jullie kunnen je kind digitaal inschrijven voor de eerste communie, via de website van de 
parochie.   

Deze kan je vinden op : https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/    
Je kan er ook komen door te googelen naar parochie Merelbeke Oosterzele 
aanklikken ‘wij vieren’ en vervolgens ‘eerste communie’. 
Het is wel belangrijk alles goed en correct in te vullen; zeker de mailadressen (liefst van 
beide ouders), omdat dit het enige kanaal is waarlangs wij jullie verder kunnen bereiken. 
Na inschrijving, ontvangen jullie automatisch een bevestiging. 

https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/


Voor kinderen die zich graag inschrijven voor eerste communie, maar nog niet gedoopt zijn, 
voorzien wij tevens een doopviering met de familie. 
 
Voor verdere vragen of extra toelichtingen kan je steeds terecht op : 
 
  EC.Flora@proximus.be 
        of  Bernadettewauters@gmail.com       tel. 09/231 39 12 
 
Ondanks ‘corona’ legden wij vorig jaar met kinderen, ouders, school en parochie samen,  een 
prachtig parcours af en vierden we twee heel mooie en deugddoende eerste 
communievieringen. 
 
Met ons allen samen maken we er ook dit jaar terug een heel toffe en fijne 
voorbereidingstijd van - en een schitterend eerste communiefeest voor jullie kind. 
 
Met vriendelijke groetjes, 
de catechistenploeg eerste communie :  
Pastoor Adrien, Bram, Marleen en Bernadette  
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