
 

 

 
 

Kortemark, 21 december 2016 
 

 
Beste ouders van de toekomstige communicanten, 
 

 
De eerste communieviering gaat door in Kortemark op zondag 28 mei 2017 om 10u30. 

 
Jouw kind kan daaraan deelnemen. 'Kan', want eucharistie vieren en te communie gaan is in 
deze tijd niet langer vanzelfsprekend. Indien je als ouder daarvoor kiest, kan je je kind 

daarop voorbereiden. 
 

Op drie manieren. 
 
Op de eerste plaats: thuis. Er is de manier waarop je zelf christen probeert te zijn. Dat is 

het belangrijkste. Je kind neemt grotendeels van je over waar jij waarde aan hecht. 
Voor de ouders is er een info-ouderavond gepland op 8 februari 2017 om 20 u. Die gaat 

door in OC Edewallehof in Edewalle. 
 

In de klas. In de godsdienstles krijgt jouw kind de betekenis van de eucharistie, op zijn of 
haar niveau, uitgelegd en wordt hij/zij voorbereid op deze grote dag. 
 

In de kerk. Je leert het best wat iets betekent door het zelf mee te maken. Daarom 
organiseren we twee instapvieringen. We verwachten alle kinderen in de kerk van 

Kortemark op zaterdag 18 maart om 17u30 en 22 april 2017 om 18 uur. 
 
Het doopsel is een voorwaarde voor de eerste communie. Wil onderstaand strookje daarom 

ingevuld terug bezorgen aan de leerkracht van je kind tegen 20 januari 2017.  
 

We wensen jou en je kind nu reeds een leuk 2017 toe. Met de eerste communie als een echt 
hoogtepunt! 
 

Juf Sarah en juf Charlotte, godsdienstleerkrachten 
Juf Ann, klasleerkracht 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Onze zoon/dochter ………………………………neemt deel aan eerste communie 2017. 
 

Onze zoon/dochter is gedoopt (plaats doopsel)………………………………………..…………………… 
 
(datum doopsel als je het weet) …………………………………………………………………………………………… 

 
Onze zoon/dochter is nog niet gedoopt en wij nemen hiervoor zelf contact  

 
met priester Christ Demeester, Handzamestraat 37: telefoon 051/70 12 57. 
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www.gemeenteschoolkortemark.be  

mailto:directie.dekreke@kortemark.be
http://www.gemeenteschoolkortemark.be/

