Catechese Eerste Communie
Parochie Sint-Martinus Overijse

Overijse, november 2019
Beste Ouders,
Uw zoon/dochter is op een leeftijd gekomen waarop hij of zij in aanmerking komt
om voor de eerste keer volledig de eucharistie mee te vieren. De Eerste Communie
is, na de doop, een volgende stap in de initiatie in het christelijke geloof. Naar
goede gewoonte zal deze belangrijke gebeurtenis plaatsvinden op Onze Lieve
Heer Hemelvaart, donderdag 21 mei 2020 om 11 uur.
Onze werkgroep staat klaar om uw kind te helpen in de voorbereiding van dit
hoogtepunt. U, als ouder, vervult hierin een belangrijke rol. Het gezin blijft immers
dé plaats bij uitstek voor de geloofsopvoeding. Wij, als catechisten, staan garant
voor een leuke en zinvolle voorbereiding en een heel mooie viering.
Om u daarover verder te informeren nodigen wij u, de ouders, uit op een info- en
inschrijvingsavond. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. Gelieve gepast te
betalen.
Deze info- en inschrijvingsavond zal plaatsvinden op 14 januari 2020 om 20 uur in
de parochiezaal ‘Ter IJse’ (Stationsstraat 8, 3090 Overijse). Hier zal de
voorbereiding van de 1ste communie worden toegelicht en is er de mogelijkheid tot
het stellen van vragen.
Noteer deze data alvast in jullie agenda.
We hopen u talrijk te mogen ontvangen. Om de inschrijving te faciliteren, gelieve de
twee bijgevoegde inschrijvingsformulieren reeds ingevuld mee te brengen naar de
infoavond.

Vriendelijke groeten,
Vanwege de werkgroep catechese 1ste communie
Pastoor Roger Ghysens – Pastoriestraat 1 – 3090 Overijse – tel: 02/687.74.88
Priester Elia Cantaert - N. Rowiesstraat 5/1 – 3090 Overijse – gsm: 0471/36.23.70

Eerste Communie 2020 - Sint-Martinusparochie Overijse
DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER A.U.B. DUIDELIJK EN VOLLEDIG INVULLEN

Naam & voornaam van uw kind
O

meisje

O jongen

Geboortedatum
Waar en wanneer is uw kind gedoopt?
School en klas
Namen van de ouders

Thuisadres
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)
Naam en leeftijd van andere
kinderen in uw gezin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wenst U de informatie i.v.m. de Eerste Communie te ontvangen via mail ? JA

-

NEEN

Er wordt vanuit de parochie een fotograaf aangesteld. Deze neemt foto’s tijdens de viering, die
nadien op een CD verkrijgbaar zijn. De aankoopprijs van de CD is 15,-euro. Wenst U een CD aan te
kopen ? JA - NEEN (Aankoopprijs te betalen samen met het inschrijfgeld a.u.b.).
Bedankt vanwege de werkgroep catechese 1ste communie

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING
TE ONDERTEKENEN DOOR DE PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN
Conform de privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende
in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie
verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft
steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.
Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over
Naam kind
Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een
bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk
te maken.
AKKOORD
Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de
parochie.
Het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop,
de eerste communie of het vormsel.
AKKOORD
NIET AKKOORD
Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik
in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de
parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.
AKKOORD
NIET AKKOORD
Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.
AKKOORD
NIET AKKOORD
Gedaan te
Op (datum).
Handtekening (voorafgegaan door met de handgeschreven vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’)
Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

