
Heverlee, 25 september 2021 

  

  

  

  

Beste ouders, 

  

Uw kind zit dit jaar in  het tweede leerjaar en dat is het moment om het te laten inschrijven voor de eerste 

communie in de parochiekerk van Terbank. 

  

De eerste communie is een hele gebeurtenis in het leven van uw kind en uw gezin. Als parochie vinden wij 

het dan ook belangrijk u, als ouders, bij deze voorbereiding te betrekken.  

Daarom start de eerstecommunie-werking met een ouderavond. Tijdens deze avond blijven wij stilstaan bij 

de betekenis van de eerste communie. Wat betekent deze stap voor u en uw kind?  Hoe verloopt de 

voorbereiding? Wat wordt er van u, als ouders, verwacht? 

Die avond kan u ook uw kind inschrijven. Wij vragen ook een bijdrage in de kosten voor het werkjaar 

(bedrag rond de 25€).  

  

Hoewel de corona-maatregelen afgebouwd zijn, weten we niet of er opnieuw een golf komt met nieuwe 

maatregelen. Daarom zijn alle data met een zekere voorlopigheid. De eerste communie zal op 21 mei 2022 

zijn om 10.30 uur in onze kerk. De ouderavond is 4 oktober om 20.00 uur in de catecheselokalen aan de 

Tervuursesteenweg 80a. De catechesebijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddagen. 

Voor de volledigheid is het goed te weten de dat eerste communievieringen in de overige parochies van onze 

federatie op 15 mei zijn in de Sint Lambertus ( voorbereiding zaterdagmiddag ) en 26 mei in de OL Vrouw 

van Troost ( voorbereiding zondagmorgen ) 

  

Overweegt u om uw zoon of dochter zijn communie in onze parochie te laten doen, dan vragen we u om dit 

door te geven aan Cathérine Gille en houden wij u verder op de hoogte. Uiteraard geheel vrijblijvend. 

  

Voor verdere info kan u contact opnemen met pastoor Gerben of met Cathérine Gille. 

( Emails: pastoorzweers@gmail.com of catherine.gille007@gmail.com ) 

  

 Met vriendelijke groeten, 

  

Cathérine Gille 

Pastoor Gerben Zweers 

Dominique Declerck 
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