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Beste ouders 

 

 

Op dinsdag 24 oktober 2017 nodigen wij u uit op de algemene ouderavond voor de Eerste 

Communie. Deze heeft plaats in de kerk op de Grote Markt van 20 u. tot 21.30 uur. 

 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u wat de Eerste Communiecatechese voor onze 

parochie betekent en hoe wij met uw kind op weg gaan naar de viering op Pinksteren.  

Naast alle nodige uitleg en praktische info, krijgt u van ons een memo (kalender) met daarop 

alle gegevens over de catechesebijeenkomsten, de repetities en de speciale vieringen. 

 

We willen eveneens enkele administratieve dingen in orde brengen die avond. Zo vragen we 

u alvast het bedrag van € 25 als deelname in de kosten (materiaal voor de catechese, foto’s 

van de communieviering). 

U kan dit overschrijven op rekening IBAN  BE62 2307 0869 5861 
t.n.v. Dirk Wijnants-eerste communie 

Delportestraat 77/1 – 3300 Tienen 

met vermelding van de naam van het kind 

 

Deze infoavond is onmisbaar om helemaal op de hoogte te zijn voor de Eerste communie 

van uw kind. Wij hopen dat minstens één ouder aanwezig kan zijn. 

 

Wij doen ook een oproep: wie graag zou willen helpen als catechist, of met de voorbereiding 

van de vieringen, heten we hartelijk welkom. Het is een enige mogelijkheid om nog nauwer 

betrokken te worden bij de Eerste Communie van uw kind. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Agnes, Betty, Inge, Marleen, Ria, en Carine de catechisten 

 

Dirk Wijnants 

Administratie 

 

PS. Indien u deze uitnodiging niet per e-mail hebt gekregen, en u heeft een e-mailadres, 

gelieve dit dan te laten weten aan  1stecommunie@olvtenpoel.be  

Wij gebruiken de mogelijkheden van de informatica om u beter op de hoogte te houden van 

de catechese en herinneringen te sturen wanneer het catechese is. 

 

U kan ook eens kijken op onze parochiewebsite http://www.olvtenpoel.be  
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