
 

 

 

 

 



 

 

Willebroek, 6 september 2022 

 
Eerste communie 2023 
 
 
Beste ouder en eerste communicant, 

Hieronder kunnen jullie de informatie rond de inschrijving voor de eerste communie 

2023 en onze kalender voor de catechese vinden. 

De inschrijving is pas in orde bij : 

- het doorsturen van het online inschrijvingsdocument, te vinden op 

www.parochie-willebroek.be (onder speciale vieringen, eerste communie) 

- het afgeven van het doopcertificaat op het parochiesecretariaat (A. Van 

Landeghemstraat 115 – 2830 Willebroek) of via e-mail 

eerstecommunie.willebroek@gmail.com. Dit ten laatste 31 december 2022 

Kinderen die in Blaasveld, Tisselt, Heindonk of Willebroek gedoopt zijn moeten hun 

doopattest niet afgeven. Wij zullen het zelf opzoeken. 

- het betalen van het inschrijvingsgeld van 20 euro tegen 31 december 2022 voor de 

onkosten van de voorbereiding (viering, verzekering, werkmateriaal, ….) op 

rekeningnummer BE80 0017 8777 5977  op naam van SON Vicariaat VLBM-467 

CAT  met duidelijke vermelding ‘eerste communie 2023 – naam kind – 

Willebroek’  

 

 

 

 

 

http://www.parochie-willebroek.be/
about:blank


Kalender catechese 

Catechese 1: zondag 11 december, 9u – 10u50  

Thema: “ Jezus leren kennen” 

Catechese 2: zondag, 22 januari, 9u – 10u50 

Thema: verwerking van de thema “Jezus leren kennen” 

 

Catechese 3: zondag 5 februari, 9u – 10u50 

Thema: “Kerkgebouw verkennen” 

Gezinstocht:  17-18 maart, Sint-Niklaaskerk Willebroek 

Het hele gezin neemt actief deel aan een gezintoch in de Sint-Niklaaskerk in Willebroek. 

De gezin komt bij de kerk op de vooraf afgesproken moment voor een “tocht”. Het zal 

een symbolisch tocht zijn in een lange geloofsgeschiedenis.  

De catechisten komen hier niet tussen, het is een moment en een gelegenheid voor de 

gezinnen om een geloofsgespreek uit te voeren. 

Het juiste adres is: Sint-Niklaaskerk, August Van Landeghemstraat, 2830 Willebroek. 

Hierover zullen jullie op tijd extra informatie krijgen. 

 

Catechese 4: zondag 23 april, 9u – 10u50 

Thema: “Viering beleven” 

Catechese 5: zondag 7 mei, 9u – 10u50 

Thema: verwerking van de thema “Viering beleven” 

 

Oefenmomenten: 

- Woensdag 10 mei, 15u, Sint-Niklaaskerk 

- Vrijdag 12 mei, 16u30, Sint-Niklaaskerk 

EC viering:   13 mei 2023, 10u Sint-Niklaaskerk 

Speciale situaties:  

- Kinderen die hun eerste communie willen doen maar het doopsel nog niet 

ontvingen, worden in een gezamenlijke viering gedoopt op zaterdag 11 maart 

2023 om 15.30u in de Sint-Niklaaskerk, Willebroek.  



- Er zijn ook andere speciale situaties die een opname in de Rooms Katholieke 

Kerk vragen. Hierover zal de catechist contact met u opnemen. 

De voorbereiding in deze speciale situaties gaat parallel met de voorbereiding 

voor de eerste communie. De ouders en de kinderen zullen wel minstens twee 

extra catechese momenten moeten bijwonen, in overleg met de catechist.  

LET OP! Door de corona-situatie kunnen er altijd wijzingen in het programma gebeuren. 

Hou regelmatig uw mail in de gaten en ook onze facebook pagina: kerkinwillebroek.   

 

Vindt u dat onze kalender weinig biedt? Dan geven wij u een paar hints om extra met uw 

kind(eren) thuis te werken: 

- Boekje “Wat een geluk. Op weg naar de eerste communie”.  

Aan de hand van zes mooie Bijbelverhalen gaan (groot)ouders samen met hun 

kind op weg naar de eerste communie.  Is verkrijgbaar via de webshop van het 

VBG 

 

- Boekje “Kleine voeten op grote wegen”, auteurs: Johan Van der Vloet en Ilse 

Cornu. 

Met de hulp van deze boek je helpt je kind een heel eind vooruit in het leven 

als je het religieus vertrouwen kunt meegeven, wat of hoe je ook geloof, en 

zelfs als je niet gelovig bent. Die basis biedt je kind een sterke bodem van 

veilige hechting en veerkracht. Spreken met je kind over zin en geloof wordt 

zo een geschenk, waarmee het later in zijn leven zijn eigen weg kan gaan in 

de zoektocht naar zin en geluk. Is verkrijgbaar in “De Peerle”, Varkenstraat 6, 

2800 Mechelen of op hun website www.depeerle.be  

 

- Voor diegenen die meer digitaal werken bestaat ook een podcast met 

Bijbelverhalen. Neem een kijkje hier: Eerst dit voor kids - Zapp  

 

- In hun vrije tijd kunnen de kinderen ook op de Bijbel App spellen. Bijbel App 

voor kinderen is trouw aan de brontekst en speels tegelijk. En bovendien ook 

helemaal gratis.  

De app is ontwikkeld door het Amerikaanse Life.Church.tv. 

Ontdek de Bijbel App voor Kinderen (via iTunes of Google Play) - volledig 

gratis. 

 

 

 

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/
http://www.depeerle.be/
https://www.zapp.nl/podcasts/eerst-dit-voor-kids

