
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Basisschool Moorsele     Parochie  

        Sint-Martinus & Sint-Christoffel 

        Moorsele 
 

                Moorsele, 8 november 2019 
 

Beste ouders, 

 

De voorbereiding van de eerste communie nadert snel. 

Net zoals voor het doopsel nemen de ouders zelf de beslissing om hun kind  

verder als gelovige op te voeden. 

De eerste communie is na het doopsel de eerste grote openbare stap als Christen mens. 

Wij willen de kinderen vanaf die dag volledig laten deelnemen aan de eucharistieviering 

door in de communie de kracht van Jezus’ voorbeeld te ontvangen. 

Omdat die beslissing nog niet door een 6-jarige kan genomen worden, doen de ouders  

de aanvraag in plaats van hun kind. 

 

Daarom nodigen we jullie, ouders en kinderen, uit op de info-namiddag die doorgaat op  

 

Zaterdag 23 november 2019 

in onze parochiekerk. 

 

Op deze info-namiddag nodigen we de ouders uit om samen met hun zoon of dochter  

deel te nemen aan de ‘Eerste Communietocht’ die doorgaat in onze kerk. 

 

Dat is een gelovige ontdekkingstocht waarlangs we jullie willen laten 

proeven van ons geloof, van onze gemeenschap, van de eucharistie, … 

Er zijn zeven haltes voorzien met telkens een doe-moment en  

een gesprekje tussen ouders en kinderen. 
 

Je kan starten tussen 16 uur en 17 uur.  

Je voorziet best een uurtje om deze tocht af te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Op het einde van deze tocht krijgt u wat praktische info  

over de voorbereiding in onze BaMo-school en parochie. 

 

De voorbereiding van de kinderen gebeurt  

aan de hand van het thema:‘ Rond de tafel…’ 

 

Voor materiaal en allerlei onkosten wordt  

een bijdrage van 25 euro gevraagd. 

Gelieve dit bedrag te vereffenen op de info-namiddag zelf.  

Het rugzakje wordt op die dag met jullie meegegeven. Bij elk thema ontvangen  

de kinderen het nodige materiaal om thuis verder mee op weg te gaan. 
 

De eerste communie gaat door op zaterdag 9 mei 2020 om 14.00 uur. 
 

De parochiale werkgroep en de leerkrachten steken veel tijd en energie in de 

voorbereiding om hiervan een mooie dag in het leven van uw kind te maken. 

 

Wij vragen jullie dan ook dat je jouw kind daarin helpt en steunt. 

Daarom verwachten wij jullie zeker op de info-namiddag. 

 

Mocht je om één of andere reden belet zijn,  

gelieve dan voor 14 november 2019 ons hiervan te verwittigen  

(BaMo-school: 056/42.54.17 – parochiaal contactpersoon Lutgarde: 056/41.15.57) 

en de aanvraag en de betaling te regelen op het secretariaat van de BaMo-school. 

 

Als voorbereiding op de eucharistieviering ter gelegenheid van de eerste communie worden 

ook twee instapvieringen verzorgd door de kinderen van het eerste leerjaar,  

dit in samenwerking met de parochiale werkgroep en enkele ouders.  

Wij dringen er heel sterk op aan dat jullie als ouders ook op deze vieringen aanwezig zijn. 

Als je als ouder actief wenst mee te werken aan deze vieringen, dan kan je dit op  

het strookje onderaan deze brief aankruisen. 
 

De instapvieringen zijn gepland op: zondag 19 januari 2020 om 9.30 uur 

      zondag 8 maart 2020 om 9.30 uur 

      

Gelieve onderstaand strookje ingevuld terug te bezorgen aan de juf tegen  

donderdag 14 november aanstaande. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Directie en leerkrachten van de BaMo-school,  

de werkgroep pastoraal en de pastoor. 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
De ouders en eerste communicant ………………………………………………………………….. uit klas ……………….. 

 zullen aanwezig zijn op de info-namiddag met  ……………………………. personen. 

Wil je als ouders actief meewerken aan de instapvieringen, kruis dan dit vakje aan a.u.b.  

        Handtekening van de ouders. 


