
 

 

Beste ouders, 

 

Vorig schooljaar zijn we reeds een eerste keer samen gekomen rond de vernieuwing van de eerste communie. Indien 

jullie wensen dat jullie zoon of dochter dit schooljaar zijn/haar  eerste communie zal doen, nodigen wij jullie van 

harte uit op één van onderstaande ouderavonden.  

Op deze avond zullen jullie je zoon of dochter kunnen inschrijven en gaan we per parochie samen zitten om de 

werkgroepjes te verdelen. De plaatselijke trekkers en verantwoordelijken van het pastorale eenheidsteam zullen 

hierbij ook aanwezig zijn om mee te ondersteunen. 

Brengt u alvast volgende gegevens mee om het inschrijvingsformulier vlot te kunnen invullen: datum en plaats 

(parochie) van het doopsel. 

Om praktische redenen hebben we het  een beetje moeten groeperen. 

Wij voorzien volgende momenten: 

- woensdag 26 september '18:  Wiekevorst - Hallaar - Itegem : om 20 uur in de parochiezaal van Itegem. 
(Schoolstraat 28) 

- dinsdag 2 oktober '18: Beerzel - Grootlo - Schriek: om 20 uur in parochiezaal 'De Magneet' in  Grootlo (Kapelstraat 
50 Schriek) 

- dinsdag 9 oktober '18: Pijpelheide - Heist-Goor - Booischot en Zonderschot: om 20 uur in de parochiezaal 'Ter 
Heide' in Pijpelheide (Schrieksesteenweg 71) 

- dinsdag 16 oktober '18: Heist-Station en Heist-Centrum:  om 20 uur in de parochiezaal van Heist-Station.            
(H. Hartstraat 1) 

- woensdag 17 oktober '18: Putte - Peulis - Grasheide: om 20 uur in de parochiezaal van Putte (Patronaatsweg 1) 

 

We geloven er sterk in dat, samen met de hulp van de parochie en de school, de voorbereiding op de EC enorme 
kansen biedt voor de ouders om te groeien in geloof en dit door te geven aan hun kinderen. 

 Alle begin is moeilijk, maar samen zal het ons vast en zeker lukken! 

 

Allen hartelijk welkom! 

Vriendelijke groeten vanwege het pastorale eenheidsteam. 

Nick Schellemans, Gommaar Van Den Bergh, Charline Seymens, Gerry Bellekens, Nele Van Bastelaer en         
Veerle Dufraing 

 


