AGENDA EERSTE COMMUNIE O. L. VROUW-TEN-POEL 2015
www.olvtenpoel.be

email: 1stecommunie@olvtenpoel.be

Bijeenkomsten COMMUNICANTJES
- Dinsdag 25 november 15.30u.- 17u.:
adventscatecheseles (kerk !!)
- Dinsdag 10 februari 15.30u.- 17u.:
catechese Luisteren (De Brug P.C.)
- Dinsdag 10 maart 15.30u.- 17u.:
catechese Vergeven (De Brug P.C.)
- Dinsdag 31 maart 15.30u.- 17u.:
catechese Danken (De Brug P.C.)
- Dinsdag 21 april 15.30u.- 17.30u.: Maaltijd
Vieren (kerk !!)
- Dinsdag 12 mei 15.30u.- 17.30u.: 1ste
repetitie (kerk)
- Dinsdag 19 mei 15.30u.- 17.30u.: 2de
repetitie (kerk)

VIERINGEN in de kerk
- Zondag 14 december 11u.: Adventsviering
(kerk) kinderen aanwezig om 10.30 u.
- Zondag 15 februari 11u.: 22 maart
Naamopgaveviering (kerk)
- Zondag 24 mei Pinksteren 10u.: Eerste
communieviering (kerk)
- Vijdag 14 augustus 19.30u.:
Kaarsenprocessie (kerk)

Bijeenkomst OUDERS
- Dinsdag 19 mei 17.30u. in de kerk (na de
repetitie kinderen)
Indien uw kind NIET gedoopt is in onze
parochie vragen wij u ons een afschrift
van het doopsel te bezorgen.

UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN
- 50 euro: lesmateriaal en CD met foto’s van
de viering, huur van de albe (witte
paterskleed)
U kan dit overschrijven op rekening:

IBAN BE62 2307 0869 5861
t.n.v. Dirk Wijnants-1ste communie
Delportestraat 34 – 3300 Tienen
met vermelding van de naam v/h kind

TIPS
BIJEENKOMSTEN IN P.C. De Brug:
steeds op dinsdag na school van 15.30u. tot
17u. (Oude Vestenstraat 6 Tienen)
De kinderen komen rechtstreeks van school
met een rij naar de catecheseplaats.
Om 17 uur worden de ouders verwacht in
het parochiecentrum. We staan erop dat u
de kinderen in het parochiecentrum komt
afhalen en dit louter om veiligheidsredenen,
als er speciale regelingen zijn wie het kind
komt afhalen of dergelijke, dan weten wij dat
graag!
Wij doen ons best stipt te eindigen, lukt ons
dat niet helemaal, probeer dan even geduld
te hebben, we zijn tenslotte met uw kinderen
bezig... Anderzijds hebben we graag dat u
uw kind toch rond 17 uur komt afhalen, kunt
u er niet zijn, dan liefst verwittigen...Gsm
nummer kan verkregen worden...
Opgepast: 1ste bijeenkomst is in de kerk,
vanaf februari in PC de Brug
REPETITIES IN DE KERK:
zelfde systeem maar deze duren tot 17.30u..
Als u de kerk binnenkomt vooraleer de
bijeenkomst gedaan is, zet u dan rustig in
het midden, zodat de kinderen niet teveel
afgeleid zijn...
Na de laatste bijeenkomst worden ook de
laatste praktische richtlijnen gegeven en
de alben uitgedeeld.

