
 

Famcat 
EERSTE COMMUNIE 
 

Antwerpen, september 2019 
 
Beste ouders, 
 
Zoals elk jaar wil de kathedraal de kinderen van verschillende scholen en parochies van 
Antwerpen de gelegenheid geven om hun eerste communie te vieren. De kinderen van het 
tweede leerjaar komen hiervoor in aanmerking. Daarom willen we allen die geïnteresseerd zijn 
om dit schooljaar de eerste communie te vieren nu reeds uitnodigen om het 
inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen naar het parochiesecretariaat van de 
kathedraal (St.-Pietersstraat 1, 2000 Antwerpen). U mag ook de gegevens doormailen naar 
parochie@dekathedraal.be of inschrijven via onze website: www.famcat.be. Na inschrijving 
komen wij op huisbezoek om onze werking toe te lichten.  
 
De eerste bijeenkomst gaat door op zondag 22 september 2019 van 9.45u tot 15u. Na de 
familieviering om 10u. in de kathedraal (toegang via hoofdingang Kathedraal) is er catechese in 
leeftijdsgroepen (Heilige Geeststraat 21). Ook broers en zussen zijn van harte welkom. We 
eindigen deze eerste dag met een buffet. Breng een gerecht mee voor het aantal personen 
waarmee je zelf komt en 1 fles drank (frisdrank, water of wijn). Eventueel kan er iets 
opgewarmd worden, maar neem dan vooraf contact met ons op. Wij zorgen voor brood. Om 
15u wordt het einde voorzien. Ik moet U niet overtuigen van het belang om hierop aanwezig te 
zijn. Meer informatie over onze werking van de Familia Cathedralis (Famcat) vindt u op 
www.famcat.be 
 
Met de kinderen en ouders spreken we 1x per maand af (op 3e zondag van de maand) voor 
eucharisite en catechese (9.45u in de kathedraal)  
 
We vragen een bijdrage van 30 € (voor huur lokaal, handboek, tussendoortje en 
knutselmateriaal) Gelieve dit te betalen bij het huisbezoek of te storten op rekeningnummer 
BE97 7360 0144 3849 van Parochiale Werken met vermelding van naam en voornaam van de 
eerste communicant. De eucharistieviering met eerste communie zal doorgaan op zondag 3 mei 
2020 in de kathedraal om 10u.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Pieter Wieërs 
Diaken 
St.-Pietersstraat 1 
2000 Antwerpen 
03 213 99 65 
0495 79 30 52 



JAAROVERZICHT EERSTE COMMUNIE 2019-2020 
 

Afspraak steeds om 9.45u in de kathedraal (via hoofdingang) 
 

Familiezondag en buffet Zondag 22 september 2019: 10u – 15u  

Familiezondag Zondag 20 oktober 2019: 10u tot 14u 

Familiezondag Zondag 17 november 2019: 10u tot 14u 

Familiezondag Zondag 15 december 2019: 10u tot 14u 

Familieviering Kerstmis Dinsdag 24 december: 17u  

Familiezondag Zondag 19 januari 2020: 10u tot 14u 

Familiezondag Zondag 16 februari 2020: 10u tot 14u 

Familiezondag Zondag 15 maart 2020: 10u tot 14u 

Familieviering Pasen Zondag 12 april 2020: 10u – 12u  

Voorbereiding  
Eerste communie: 

Woe 29 april 2020: 14u tot 16u eerste communicanten 
15.30u tot 16u met ouders 

Familieviering met EERSTE COMMUNIE: ZONDAG 3 MEI 2020 om 10u  

Familiezondag 
Foto’s en Brunch Zondag 7 juni 2020: 10u tot 14u 

 

www.famcat.be 
 
 
CATECHISTEN  
 
Pieter Wieërs 
St.-Pietersstraat 1 
2000 Antwerpen 
p.wieers@dekathedraal.be  
0495 79 30 52 
 
 
Madeleine Dangreau 
03 290 68 26 
madeleine.dangreau@gmail.com  
 
 

 
 
Sandra Tiné en Xander Nichting 
0479 20 36 00 
tine.sandra@gmail.com 
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