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1. Aanmelden voor de eerste communie 

doe je via de website www.parochie-

assenede-evergem-zelzate.be. Kies in 

het menu voor eerste communie en ver-

volgens voor  aanmelding eerste com-

munie. Enkele minuten na het verzenden 

van het aanmeldformulier ontvang je in je 

mailbox een kopie van de ingevulde gege-

vens.  

2. Opgelet. Door je aan te melden ben je 

nog niet ingeschreven. Enkel wie zich 

aanmeldt, zal een uitnodiging krijgen 

voor een info– en ontmoetingsmoment. 

Daar wordt het verdere traject uitge-

legd. 

 Indien je om een of andere reden be-

slist om niet meer verder te stappen, 

verwijderen wij de gegevens die ons bij 

de aanmelding aangeleverd werden.  

3. Lukt het online aanmelden niet? Dan 

kun je op woensdag tussen 9 en 11 uur 

terecht in het ‘Administratief centrum’ 

Pastorijstraat 1 te Ertvelde, tel. 09 344 

36 17.  
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Eerste communie 

Heb je interesse? 

Meld je aan  

vóór 5 november 2021 

‘Kies voor de weg 

naar de ontmoeting 

met Jezus!’ 



 
“LICHAAM VAN CHRISTUS” 

De eucharistie is een dankbaar vieren van de 

grote liefde die God ons heeft getoond in het 

leven, sterven en verrijzen van Jezus. In de 

eucharistie beluisteren we telkens opnieuw 

zijn Woord en we gaan met Hem aan tafel, 

net zoals Hij op het laatste avondmaal deed 

met zijn leerlingen. Door de eucharistie 

groeien we in de kerkgemeenschap.  
 

De “eerste communie” ligt in het verlengde 

van het doopsel en betekent dat men voor 

het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals 

die op zondag (of de vooravond ervan) 

wordt gevierd in de katholieke kerk.  

De zondagseucharistie is voor christenen im-

mers een belangrijke schakel in het geloof en 

de gemeenschap waarin dit geloof gevierd 

wordt. 
 

Elk jaar nodigen we de jonge gezinnen van 

onze parochie uit om deel te nemen aan het 

“eerstecommunietraject” om zich zo voor te 

bereiden op de eerstecommunieviering in een 

van de kerken van onze parochie. Graag wil-

len wij, in een goede samenwerking met de 

scholen, enkele stappen zetten om de kin-

deren en hun gezin Jezus en zijn kerkge-

meenschap te leren kennen. 

Op de keerzijde lezen jullie hoe jullie 

zich vóór 5 november 2021 kunnen 

aanmelden. 

In de loop van de maand ontvangen 

jullie dan een uitnodiging naar een 

van de info– en ontmoetingsmomenten 

voor ouders.  

Daar leggen we jullie de verdere weg 

uit naar de eerste communie.  

Heb je in de maand november nog 

steeds geen uitnodiging ontvangen 

neem dan contact op met de pastoor. 
 

 


