Catechese Parochies in beweging
Feest van de achtjarigen 2018

Sint-Vincentiusparochie

Eerste ouderavond:

4 oktober 2017

20 uur Don Boscokerk Buizingen

Tweede ouderavond:

7 februari 2018

20 uur Don Boscokerk Buizingen

Op 25 februari 2018 is er een kinderviering met het hele gezin.
We verzamelen om 10 u 45 in de Sint-Vincentiuskerk.
De kinderen komen samen op:
zaterdag

24 februari

14 u tot 16 u

Don Boscokerk

kinderen en ouders

zaterdag

17 maart

14 u tot 16 u

Lokaal achter DBkerk

alleen de kinderen

zaterdag

24 maart

14 u tot 16 u

Lokaal achter DBkerk

alleen de kinderen

zaterdag

21 april

14 u tot 16 u

Lokaal achter DBkerk

alleen de kinderen

zaterdag

28 april

14 u tot 16 u

Lokaal achter DBkerk

alleen de kinderen

Repetitie

12 mei van 15 u tot 17 u in de Sint-Vincentiuskerk

Feest van de achtjarigen

13 mei om 11 u in de Sint-Vincentiuskerk (verzamelen om 10 u 30)

Afspraken:


Op zondagen zijn jullie steeds welkom in de viering om 11 u in de Sint-Vincentiuskerk.
Voor de kinderen is er dan nevenviering.
We verwachten dat de kinderen en hun ouders aanwezig zijn in de eucharistieviering
gedurende de periode van de voorbereiding op het feest van de achtjarigen.



We verwachten dat de kinderen alle bijeenkomsten en vieringen meemaken. Wanneer uw
kind ziek is, verwittig dan iemand van de catechisten of coördinatie.



We gebruiken steeds de ALDI parking zodat het terrein naast de kerk vrij blijft voor de
kinderen zodat zij er veilig kunnen spelen.



De kinderen zijn verzekerd op weg naar de catechese, tijdens de catechese en op weg
terug naar huis.
Als afsluiter van de achtjarigenwerking bakken we samen koekjes.
De datum wordt later bepaald en meegedeeld.

Coördinatie:

Catechisten:

Hilke Vanvolsem
02/356.38.74
achtjarigensv@gmail.com

Hilke Vanvolsem
Nachtegaalstraat 69
1501 Buizingen
02/356.38.74
hilkevanvolsem@hotmail.com

Lien Vanvolsem
Nachtegaalstraat 69
1501 Buizingen
02/356.38.74
lienvanvolsem@hotmail.com

