
Kalenderkaart Eerste Communie 

Federatie Roosdaal 

 

Sla deze kalenderkaart op. Druk ze eventueel af en hang ze zichtbaar op. 

U kan ze ook terugvinden op de website van de federatie Roosdaal. 

https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-roosdaal 

De eerste communie is een stap, tussen doopsel en vormsel, op de weg die kinderen volgen in hun 

geloofsgroei.  De eerste communie leidt de kinderen binnen in de grotere gemeenschap die eucharistie 

viert. 

Wij nodigen jullie graag uit als gezin op onze volgende instapvieringen en activiteiten:    

1) Zaterdag 26/11/2022 tussen 14 en 16 uur in de kerk van Borchtlombeek  
Zaterdag 26/11/2022 tussen 14 en 16 uur in de kerk van Strijtem 
Zaterdag 10/12/2022 tussen 14 en 16 uur in de kerk van Ledeberg 
➔ kennismaking met de kerk 

➔ Vandaag breng je ook je eerste doe-opdracht “Ik word gedoopt” mee. Dit opdrachtenblad krijgt 
jullie kind via de school. 
Vergeet zeker je schrijfgerief, kleurpotloden en stiften niet mee te brengen. 
De ouders begeleiden hun kind tijdens deze activiteit. 
Ga bij voorkeur naar de parochiekerk waar jullie kind zijn/haar communie doet. Mocht dat niet 
lukken, kies voor een andere datum in een andere kerk. 
 

2) Kerstviering:  Vier Kerstmis mee in één van onze federatiekerken volgens keuze: 

• op 24 december 2022 in de kerk van Strijtem om 18 uur 

• op 25 december 2022 in de kerk van Kattem om 9 uur 

• op 25 december 2022 in de kerk van Ledeberg om 10.30 uur 

Warm aanbevolen! 

3) Aswoensdag 22/02/2023 om 19.30 uur in de kerk van Borchtlombeek om 19u30 

 

4) Zondag 26/02/2023 om 10.30 uur: viering in de kerk van Borchtlombeek 
Zaterdag 04/03/2023 om 18 uur: viering in de kerk van Strijtem 
Zondag 05/03/2023 om 10.30 uur: viering in de kerk van Ledeberg 
➔ Tijdens één van deze bovenstaande vieringen verwachten wij de eerste communicanten en hun 
ouders, dan breng je je tweede doe-opdracht mee.  
➔ De opdrachten worden enkel en alleen tijdens één van deze vieringen afgegeven. De 

opdrachten worden NIET op school aan de leerkrachten afgegeven. 

  

https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-roosdaal


5) Vieringen Goede week : Wij verwachten jullie gezin op minstens één van de onderstaande 

vieringen. 

• Palmzondag 02/04/2023: kerk Kattem 9 uur en Ledeberg 10.30 uur 

• Witte Donderdag 06/04/2023: kerk Strijtem om 19.30 uur 

• Goede Vrijdag 07/04/2023: kruisweg in elk van onze parochiekerken om 15 uur (uitgezonderd 

Kattem) – Kruishulde in Kattem om 19.30 uur 

• Stille Zaterdag: Paaswake 08/04/2023 kerk OLV Lombeek om 19.30 uur 

• Pasen 09/04/2023 kerk Ledeberg om 9 uur of Borchtlombeek om 10.30 uur 

 

6) Repetitiemomenten waarbij we de eerste communieviering inoefenen :   
data en uur worden u per mail meegedeeld 
➔ Bij het eerste repetitiemoment breng je de DERDE en laatste doe-opdracht mee. 
 

7) De eerste communieviering 

 

Groep Datum Kerk 

Sint Amandusschool Borchtlombeek Zondag 7 mei 2023 - 10.30 uur Borchtlombeek 

Triangel OLV Lombeek, Strijtem en Pamel Zaterdag 13 mei 2023 - 14 uur Strijtem 

IMI afdeling Ledeberg en Pamel Zondag 14 mei 2023 -  10.30 uur Ledeberg 
 

 

Aan alle kinderen, ouders en familie een warm welkom binnen de federatiegemeenschap. 

Kris Van Den Bossche, federatiepastoor 
en de catechisten EC 
 

 

 

!!!   Het spreekt voor zich dat we ons tijdens de verschillende activiteiten en vieringen aan de dan 

geldende Corona-maatregelen houden: mondmaskerplicht, handhygiëne, sociale afstand, … 


