Beste ouders
Denken jullie eraan om je kind in te schrijven
voor het vieren van de eerste communie in 2020? Jullie zijn van harte welkom!
Weet wel dat niemand zich vandaag verplicht hoeft te voelen in z’n keuze voor de eucharistie.
Meer dan ooit is geloof iets waar jullie in alle vrijheid voor kiezen:
een keuze waar jullie best in het gezin ook even rustig over nadenken.
Onze visie op het vieren van de eerste communie kan je helpen in het maken van jullie keuze.
Deze visie en de vernieuwde voorbereiding op het ontvangen
van de eerste communie wordt voorgesteld op
-

dinsdag 2 april om 19.30 uur in de Sint-Pieterskerk te Ledegem,
donderdag 4 april om 19.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke.

Willen jullie samen met je kind(eren) verder ingroeien in het geloof
van waaruit we op zondag samen vieren?
Zijn jullie bereid om de komende maanden verder kennis te maken
met de eucharistie en de geloofsgemeenschap in onze pastorale eenheid?
Dan vertellen we jullie graag meer over dit op weg gaan op de komende info-avonden.
Het eigenlijke ‘eerste communietraject’ start dan eind oktober 2019.
We voorzien na Pasen 2020 (zondag 12 april 2020) in elke pastorale eenheid (= parochie)
vier vieringen met de eerste communie. Deze vieringen gaan door in de drie kerken
van de pastorale eenheid (= parochie).
-

Twee vieringen in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk en de Sint-Pieterskerk
Eén viering in de kerk van Sint-Henricus, Sint-Martinus, Sint-Elooi en Sint Jan de Doper

De ouders zijn vrij om de datum en de kerk te kiezen waar de eerste communie gevierd
wordt. We proberen wel te zorgen voor een evenwichtige verdeling.
Zaterdag 18 april 2020
Zondag 19 april 2020

 17.30 uur in Sint-Petrus-en-Paulus
 10.30 uur in Sint-Pieter

Zaterdag 25 april 2020

 16.00 uur in Sint-Elooi
 17.30 uur in Sint-Petrus-en-Paulus
 9.00 uur in Sint-Henricus

Zondag 26 april 2020
Zaterdag 23 mei 2020
Zondag 24 mei 2020

 16.00 uur in Sint-Jan
 9.00 uur in Sint-Martinus
 10.30 uur in Sint-Pieter

Net zoals elke zondagse viering, zal er bij deze gelegenheden gevierd worden
met veel zorg en aandacht voor kinderen en gezinnen.
Door een goede spreiding is het feest voor iedereen: voor de communicanten
die een bijzonder plekje hebben in de liturgie, voor de families die van dichtbij meevieren
en voor de parochiegemeenschap die zich week na week samengeroepen weet
rond het Woord en de Tafel van Jezus.

De teamleden van de pastorale eenheden
heilige Damiaan Ledegem en heilige Vincent Rumbeke.

