
JAAROVERZICHT EERSTE COMMUNIE 2021-2022 
 

WAT ? WANNEER ? 

Familiezondag Zondag 17 oktober 2021: 10u - 13u 

Familiezondag Zondag 21 november 2021: 10u - 13u 

Familiezondag Zondag 19 december 2021: 10u - 13u  

Familieviering: Kerstmis  Vrijdag 24 december 2021: 17u 

Familiezondag Zondag 16 januari 2022: 10u - 13u 

Familiezondag Zondag 20 februari 2022: 10u - 13u 

Familiezondag Zondag 20 maart 2022: 10u - 13u 

Familieviering: Pasen  Zondag 17 april 2022: 10u - 12u  

Familiezondag  Zondag 24 april 2022: 10u - 13u 

Familiezondag  Zondag 15 mei 2022: 10u - 13u 

Repetitie Eerste communie Woensdag 18 mei 2022: 14u - 16u 

Eerste communie + receptie Zondag 22 mei 2022: 10u - 12u 

Familiezondag  Zondag 19 juni 2022: 10u - 13u 

 
We verwachten jullie (ouders, eerste communicanten en broers en zussen) maandelijks op een 
bijeenkomst met het volgende programma: 

- 9.45u verwelkoming in de kathedraal (hoofdingang) 
- 10u eucharistieviering 
- 11u catechese voor de eerste communicanten in groepjes in de kathedraal, ouders krijgen 

een interessante conferentie in het parochiecentrum (programma volgt weldra) en broers 
en zussen worden opgevangen in leeftijdsgroepen.  

- 12u aperitief en ontmoeting in "De Plek" (ontmoetingscentrum van de kathedraal) 
- 13u einde (uitgang via Groenplaats 21) 

 
Voor de receptie bieden we steeds één drankje per persoon aan (cava, fruitsap of water). Wenst u 
iets anders (zoals ons heerlijk kathedraalbier, koffie of frisdrank) of nog een tweede drankje, dan 
kan dat tegen betaling aan de bar verkregen worden.  
 
Om persoonlijk kennis te maken en de werking verder toe te lichten, maken we graag een afspraak 
online of live (wat jullie verkiezen, maar als jullie buiten de ring wonen, liever online vanwege de 
afstand). Gelieve enkele voorstellen te doen en dan nemen wij contact met jullie (graag eerste 
communicant en ouders aanwezig) 
 
We vragen een bijdrage van 30 euro per eerste communicant, maar we steken niet onder stoelen 
of banken dat onze werking eigenlijk wel meer kost en een extra financiële steun altijd erg welkom 
is om Famcat verder uit te bouwen. 
U mag het inschrijvingsgeld overschrijven op rekening van de Parochiale Werken BE97 7360 0144 
3849 met mededeling van de naam eerste communicant + inschrijving EC 2022. Alvast dank 
hiervoor. 
 
Namens het Famcat-team, 
Pieter Wieers 


