
       

      Parochies Sint-Niklaas West 

                                                                                            _________________________________________ 

Eerste Communiewerking 

Verantwoordelijke: Rita Verdickt 

     03.772.28.71 

 

     Sinaai, 12 december 2021 

 

Beste mama en papa van een toekomstige eerste communicant, 
 

 
Met dit schrijven stel ik me graag even aan u voor.  

Mijn naam is Rita Verdickt.  
Reeds vele jaren coördineer ik de eerste communiewerking voor onze 
geloofsgemeenschap op administratief en organisatorisch vlak.  

 
Via de digitale weg kreeg ik de inschrijving van uw dochter of zoon voor de 

eerste communie in 2022. Ik verwerkte de gegevens voor de parochie. 
Daardoor zal u in de komende tijd nog wel meer van mij horen. 
 

Zich voorbereiden op eerste communie is een samenwerking  

tussen gezin, school en parochie. 

Het is langzaam groeien in geloof naar die dag van de eerste communie. 

Normaal volgt in januari een oudervergadering en in februari plannen we een 

eerste viering in de weekendviering van 12-13 februari met onze communicanten 

in de kerk, in het weekend van 19-20 maart een tweede. In mei is er dan de 

eerste communieviering zelf. Voor de scholen Sint-Lutgart en Gavertje Vier op 

zaterdag 7 mei en op zaterdag 14 mei voor de Ritsheuvel en de Sint-

Catharinascholen. 

We hopen dat we onze planning wat betreft de vieringen kunnen aanhouden, en 

het coronavirus er niet anders over beslist. 

 

Een oudervergadering gaan we niet laten plaatsvinden. 

Met jullie, mama en papa, willen we vooral communiceren via e-mail en onze 
website www.sintniklaaswest.be onder het tabblad: ‘Jij wil... je eerste communie 
doen.’ 

 
Af en toe zal ik een impuls aanreiken om als ouder na te denken over je geloof 

en de eerste communie of materialen aanreiken om samen met je kind bezig te 

zijn in voorbereiding op eerste communie. 

Als uw kind bij apart wonende ouders verblijft, zou het heel wenselijk zijn me 
eveneens te berichten over een bijkomend e-mailadres. 

 
Graag had ik ook geweten hoeveel leden je gezin telt zonder de communicant 

zodat ik weet hoeveel stoelen er voor je gezinsbubbel nodig zijn.  

Interparochiaal      Secretariaat 

Sint-Job      -       Pastoor van Ars 

Sint-Catharina    -    Sint-Andreas 

Dries  68        -        9112  Sinaai 

 



In geval van het apart wonen van de ouders geef je het aantal 

afzonderlijk door voor de twee gezinsbubbels waartoe het kind behoort.  
 

Tegelijk weet ik dan dat je deze mail goed ontvangen hebt.  
 
Stuur dus snel een mail per kerende naar mij met de naam(in ons voorbeeld is 

de naam Fons West) van de communicant, de school en het aantal gezinsleden 

zonder communicant.  

Bv. Fons West - School Sint-Lutgart,  3   

of in geval van apart wonende ouders:  

Fons West  School Sint-Lutgart  3+2    (de 2 gezinsbubbels zonder communicant) 

en dit graag voor 25 januari 2022. 

Als je nog vragen hebt, kan je die per mail altijd stellen aan mij via 

eerstecommunie@sintniklaaswest.be of je kan uiteraard ook bij de leerkrachten 

van je kind terecht. 

Je krijgt deze brief nu eerst per mail en even later ook nog op papier via de 

school, met de bedoeling dat iedereen deze mail toch zou gezien hebben. 

Als je geen mail zou gekregen hebben wanneer je deze brief leest op papier 

gelieve me dan zelf te contacteren. 

 

 

Vriendelijke groeten  

 

Pastoor       Pastoraal verantwoordelijke 

Robbrecht De Latte     Rita Verdickt 

 


