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Maaseik, 6 november 2019 

Beste ouders,  
 
Binnenkort starten we met de voorbereiding op de eerste communie. Ieder kind dat gedoopt is, wordt uitgenodigd 
om deze stap te zetten en in onze kerkgemeenschap het sacrament van de eerste communie te ontvangen. Een 
belangrijke dag! 
 
In samenwerking met de leerkrachten van de school mag u van ons een goede begeleiding en voorbereiding van de 
kinderen verwachten. We vinden het belangrijk dat ouders, indien ervoor gekozen wordt om deze weg te gaan, hier 
op een positieve manier aan meewerken. 
 
Mogen wij u vragen om het bijgevoegde inschrijvingsformulier vóór 20 november in te vullen en samen met het 
bedrag van € 20 in een omslag met je kind terug mee te geven naar de school. Het inschrijvingsgeld dekt alle kosten 
voor de eerste communiewerking (drukwerken, een CD met de foto’s van de eerste communicanten, het materiaal 
voor de verschillende activiteiten, de versiering in de kerk). 
 

Alvast wat info: 

 

Ouderavond 1ste Communie 

 Maandag 9 december 2019, 20.00 u.: Parochiecentrum Maaseik 

Naamopgave 

 Zondag 2 februari 2020, 9.30 u.: Wurfeld 

 Zondag 9 februari 2020, 8.00 u.: Heppeneert 

 Zondag 9 februari 2020, 9.30 u.: Maaseik 

 Zaterdag 15 februari 2020, 19.00 u.: Aldeneik 

Vertelmoment 

 Zaterdag 7 maart 2020, 10.00-11.30 u.: Parochiecentrum Maaseik 

Eucharistieviering met communicanten 

 Zondag 26 april 2020, 9.30 u.:  Maaseik 

Eerste Communie 

 Zondag 17 mei 2020, 9.30 u.:  Maaseik 

 Zondag 17 mei 2020, 11.00 u.:  Wurfeld 

 Donderdag 21 mei 2020, 12.15 u.:  Heppeneert 

 Zondag 24 mei 2020, 11.00 u.:  Aldeneik 

Dankviering 

 Zondag 7 juni 2020, 9.30 u.:  Maaseik 
 
De werkgroep Eerste communiepastoraal 
 

Contactpersonen:  
Maaseik:  Zr. Isabelle: 089/56.45.95 en Rita Creemers: 089/ 86.74.41 

Aldeneik: Annie Rutten:  089/56.69.82 
Wurfeld:  Hilde Vermeulen: 089/56.36.75; Heppeneert: Toos Janssen: 0496/37.67.89 

Of via school de Boomgaard: juf. Mieke Vermeulen, en school de Sprong juf. Marie Paul Westhof 

Op deze avond komt een 

boekenstand met fijne 

geschenken voor 
communicanten. Neem 
eventueel centjes mee! 
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INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2019-2020 
 
Dit formulier graag vóór 20 november 2019 volledig invullen en samen met 20 euro, in 
een omslag, meegeven naar school of afgeven op de dekenij (Mgr. Koningsstraat 5). 
 

Parochie waar uw kind zijn/haar eerste communie wil doen : ………………………………… 

Naam  en voornaam van uw kind: …………………………………………………………………….. 

Naam van Vader : ……………………………………………………… 

Naam van moeder : ……………………………………………………… 

Adres   : ……………………………………………………… Telefoon: …………………………… 

    ……………………………………………………… 

Email   : ……………………………………………………………………………………………………. 

Naam van de school:  ………………………………………………………   Klas: …………………………… 

Geboortedatum van uw kind: ……………………………………………………. 

Doopdatum van uw kind (!): ………………………………………………………* 

Parochie waar doopsel plaats vond :…………………………………………..* 

Indien anders dan nu, het adres op het ogenblik dat uw kind gedoopt werd: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag; dat mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van 
mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het 
vormsel van mijn kind mogelijk te maken; dat de naam van mijn kind en eventuele foto’s gepubliceerd 
worden in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven en de website van de parochie naar 
aanleiding van de eerste communie;  dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.  
 
 

* terug te vinden in trouwboekje van de ouders 

Datum:   Handtekening:   

 

………………………        …………………….…………………. 


