
Eerste communiecatechese kalender 2017-2018 
Bijeenkomsten en vieringen in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk 

www.olvtenpoel.be email: 1stecommunie@olvtenpoel.be Gsm. 0497/933314 
Dirk Wijnants 

 
UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN  
25 euro: catechesewerking en foto’s van de viering, U kan dit overschrijven op rekening:  
IBAN BE62 2307 0869 5861 t.n.v. Dirk Wijnants-1ste communie  
met vermelding van de naam v/h kind  
 

Indien uw kind gedoopt is in een andere parochie dan O.L.V.-ten-Poel, Sint-Germanus, of H. Hart 
vragen wij u ons een afschrift van het doopsel te bezorgen.  
Indien uw kind NOG NIET gedoopt is kan u een afspraak maken op de dekenij:  
Veemarkt 36 
Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u. 
De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u. 
Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u. 
Het formulier voor de aanvraag kan u downloaden: 
http://www.olvtenpoel.be/Formulieren/doopselaanvraag.pdf 

 
TIPS  
BIJEENKOMSTEN IN DE KERK OP DE GROTE MARKT: Steeds op dinsdag na school van 15.30u. tot 17u. 
De kinderen komen rechtstreeks van school met een rij naar de kerk. Om 17 uur worden de ouders 
verwacht in de kerk. We staan erop dat u de kinderen in de kerk komt afhalen en dit louter om 
veiligheidsredenen. Als er speciale regelingen zijn wie het kind komt afhalen of dergelijke, dan weten 
wij dat graag!  
 
Wij doen ons best stipt te eindigen. Lukt ons dat niet helemaal, probeer dan even geduld te hebben, 
we zijn tenslotte met uw kinderen bezig...   
Anderzijds hebben we graag dat u uw kind toch rond 17 uur komt afhalen. Kunt u er niet zijn, dan 
liefst verwittigen...Gsm 0497/933314  
Als u de kerk binnenkomt vooraleer de bijeenkomst gedaan is, zet u dan rustig in het midden, zodat 
de kinderen niet te veel afgeleid zijn 
 
REPETITIES: Zelfde systeem, maar deze duren tot 17.30u. 
Na de laatste bijeenkomst op 15 mei worden ook de laatste praktische richtlijnen gegeven 

Dinsdag 24 oktober Ouderavond 20.00 - 21.30 u. 

Dinsdag 12 december Adventscatechese 15.30 – 17.00 u. 

Zondag 17 december Adventsviering 11.00 – 12.00 u. 

Dinsdag 30 januari Luisteren catechese 15.30 – 17.00 u. 

Dinsdag 27 februari Vergeven catechese 15.30 – 17.00 u. 

Zondag 11 maart Naamopgave viering 11.00 – 12.00 u. 

Dinsdag 27 maart Danken catechese 15.30 – 17.00 u. 

Dinsdag 24 april Maaltijd vieren catechese 15.30 – 17.30 u. 

Dinsdag 8 mei Repetitie 15.30 – 17.30 u. 

Dinsdag 15 mei Repetitie 15.30 – 17.30 u. 

Dinsdag 15 mei Ouder-info 17.30 u. 

Zondag 20 mei Eerste communieviering 10.30– 11.30 u. 
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