Beste eerste communicantjes
Beste ouders
Zoals beloofd willen we jullie vlug op de hoogte brengen van de nieuwe datums wanneer de eerste
communie gevierd wordt. Bij het bepalen van deze datums vragen wij aandacht voor volgende
elementen:
 Er is gekeken of er geen activiteiten in de school of de lokale gemeenschap de eerste
communieviering overlappen.
 De kalender van de parochie is hierbij ook bepalend, bv al geplande huwelijken, doopsels, …
 Het is jammer dat de omstandigheden jullie feest uitstellen. We willen jullie verlangen niet langer
uitstellen en kiezen om in september of oktober de eerste communie te vieren.
 We werken terug met gezinsbubbels (communicant + 6 personen). Daardoor kunnen de groepen niet
groter zijn dan 30 communicanten per viering. Dit betekent dat bepaalde grote groepen opgesplitst
worden.
 Alle vieringen gaan door in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke.
 De groep zoals je nu ingeschreven bent blijft dezelfde, tenzij anders vermeld. Elke groep krijgt dus
een nieuwe datum.
 Enkel met ernstige reden kan gevraagd worden aan te sluiten bij een andere groep. Hiervoor neem je
contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid.
 Wanneer een nieuw voorgestelde datum echt niet kan lukken, dan kan je gerust aansluiten bij om
het even welke zondagse viering. Dan kan je ook de eerste communie vieren.
De nieuwe datums zijn…
Groep van zaterdag 24 april ’21 om 17.30u
Groep van zondag 2 mei ’21 om 9u
Groep van zaterdag 15 mei ’21 om 17.30u
Groep van zondag 16 mei ’21 om 9u
Groep van 6 juni ’21 om 9u

→ zaterdag 23 oktober ’21 om 17.30u
→ zondag 19 september ’21 om 9u
→ zaterdag 23 oktober ’21 om 15.30u
→ zondag 17 oktober ’21 om 9u
→ zondag 10 oktober om 9u en om 11u

(Deze groep bestaat grotendeels uit 36 kindjes van Oekene. Om de gekende reden gaan we deze groep in 2 splitsen, wel
is waar op dezelfde dag. We nemen nog contact met de betrokken ouders.

Mogen wij vragen alle verdere vragen te richten aan kerkinrumbeke@gmail.com waarvoor dank.

We danken jullie voor het begrip en zien uit naar onze digitale ontmoetingen. Zo willen we samen werk
maken van een fijne voorbereiding.

Met vriendelijke groeten
Diaken Stijn Hantson
Priester Johan Loones

