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Ijsbrekertje



Catechese : de vernieuwde aanpak

• Kleine groepen

• Eén locatie

• Ouderbijeenkomsten 

• Twee vieringen op één dag ,beiden in de voormiddag : 9u00 en 

11u30



Catechese: inhoudelijk

• Centraal thema: Jezus wijst ons de weg.

• In elke catechese wordt een wegwijzer 

toegelicht.

• Elke vierde zondag van de maand 

gezinsviering voor ouders en kinderen. 



Catechese: praktisch

• Voorstelling van de catechisten.

• Afhankelijk van het aantal communicantjes worden er groepjes gemaakt.

• Hoe inschrijven ?
– Vanavond formulieren invullen

– Via formulieren op website Pastorale zone Sjalom Boutersem (via tegel Eerste communie  : 
https://www.kerknet.be/pastorale-zone-sjalom-boutersem/artikel/eerste-communie-2019

– Mail ingevulde formulieren naar eerstecommunie@sjalom-boutersem.be

– Inschrijving definitief na betaling van 30 euro op rekeningnummer:BE41 7360 1093 6210  BIC 
KREDBEBB PZ BOUTERSEM - CATECHESE

• Einddatum inschrijven: 31 oktober 2018 !

• Indien je kind nog niet gedoopt is, wordt dit georganiseerd in een zondagsviering in de loop 
van maand januari-februari



Catechese: praktisch

• Eerste catechesebijeenkomst: 25 november van 9u tot 11u30 

voor ouders en kinderen in de kerk van Vertrijk

• Op deze bijeenkomst kom je te weten in welke groep je kind zit 

en krijg je een kalender van deze groep 

• Twee ouderavonden : 28 januari en 3 april van 20u tot 22u in 

zaal het Schuttersveld in Neervelp . 

• De eerst volgende gezinsviering is op 28 oktober om 10u30 

voor ouders en kinderen: iedereen van harte welkom 



Belangrijke eerst volgende data

• 28 okt: gezinsviering om 10u30 Kerk Vertrijk

• 25 nov : 1e catechese om 9u

• 22 dec: repetitie kerstviering 9.30-11.30

• 24 dec: kerstviering om 17u!



Catechese : praktisch

• Zijn er nog vragen?

• Alle informatie van vanavond vind je terug op de website 

Pastorale zone Sjalom Boutersem    

• Drankje om af te sluiten en mogelijkheid om in te schrijven


