
Eerste communie en vormsel federatie Ekeren 
 
Aan ouders van de kandidaat-eerste communicanten en kandidaat-vormelingen 
 
Beste ouders, 
   
Uw dochter of zoon zit dit schooljaar 2020 - 2021 in het eerste of het vijfde leerjaar 
van de basisschool en kan, indien U dat wenst, volgend schooljaar haar/zijn eerste 
communie of vormsel doen.   
 
De eerste communie heeft plaats wanneer uw kind in het tweede leerjaar zit. 

 Centrum op 22 mei 2022 

 Bunt/Schoonbroek/ Roozemaai:7 mei 2022 
Het vormsel heeft plaats wanneer uw kind in het zesde leerjaar zit. 

 De datum wordt bepaald door het bisdom en zal later meegedeeld worden. 
Er is slechts 1 Vormsel voor de ganse Federatie Ekeren. 

 (Beide sacramenten kunnen ook later gegeven worden indien de ouders 
dat verkiezen.) De parochies helpen de ouders bij de voorbereiding ervan. 

 
Wij nodigen jullie graag uit voor een oudervergadering op: 
 

Woensdag 29 september 
Eerste communie om 19 uur in de Sint Lambertuskerk  

Vormsel om 20.00 uur in de Sint Lambertuskerk     
Adres Sint Lambertuskerk: Frans Harrewijnlaan 1, 2180 Ekeren 

 

 
Op deze avond zal toegelicht worden hoe in onze federatie de voorbereiding op de 
eerste communie of het vormsel verloopt. 
 
Het is wenselijk om uw kind al vooraf digitaal in te schrijven tijdens de vakantie. U 
kan uw kind reeds voor-inschrijven op onze website:  
https://sites.google.com/view/inschrijven-federatie-ekeren/homepage 
- doorklikken inschrijven 
- doorklikken invulformulier 
Vergeet niet om ook de privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen. Je mag ze 
ons mailen of bezorgen op de ouderavond. 
Indien u niet beschikt over een computer, kan u ons telefonisch bereiken. Je kan ons 
ook bereiken bij vragen of problemen. 

- Eerste communie Centrum:  
Greta tel 0473 73 61 96 (tussen 17u en 19u) of 
gl.vandenbogaert@gmail.com 

- Eerste communie Bunt/Schoonbroek/Roozemaai 
Ann tel 0495 41 02 52 (tussen 17u en 19u) of  
 ecbuntschoonbroek@gmail.com 

- Vormsel Federatie Ekeren: 
Guido Staes tel 0496 78 09 84 (tussen 19u en 22u) of 
ecev.ekeren@gmail.com 

De uiterste inschrijvingsdatum is 29 september 2021. De werking start al begin 
oktober. 

mailto:ecbuntschoonbroek@gmail.com


De inschrijving is pas volledig als ook de betaling in orde is. 

Wat zouden wij graag ontvangen: 

 

O  ik betaal alleen inschrijvingsgeld en stort 30€ 

O ik betaal het inschrijvingsgeld en de USB-stick met foto’s en stort 30 + 15 = 

45€ 

Gelieve het juiste bedrag te storten op rekeningnr.:  

BE89 7895 8437 3585 

DEK-ANTW-EKBRA VZW/1202A/ST-LAMBERTUS EKEREN-C 

met vermelding: eerste communie /vormsel + naam en voornaam van je kind + keuze 

parochie 
Voorbeeldjes:  
Bert Janssens wil zijn eerste communie doen op Sint Teresia Bunt: mededeling: eerste communie, 
Janssens Bert, Sint Teresia 
Mieke Janssens wil haar eerste communie doen in Sint Lambertus Ekeren centrum: mededeling: 
eerste communie, Janssens Mieke, Sint Lambertus. 
Els Claessens wil haar vormsel doen: mededeling: vormsel, Els Claessens.( slechts 1 werking, keuze 
parochie niet nodig) 

 
 
Indien u in uw buurt ouders kent wiens kind niet in Ekeren school loopt maar die wel 
kunnen geïnteresseerd zijn, zijn wij u dankbaar om hen ook in kennis te stellen. 
 
In de hoop u te ontmoeten op deze ouderavond rekenen wij alvast op een vruchtbare 
samenwerking. De eerste communie en het vormsel is immers een gelovig gebeuren, 
dat niet enkel de kinderen aangaat maar dat gedragen wordt door het gezin, de 
familie en de parochiegemeenschap.  
 
Wij danken u nu reeds voor uw medewerking. 
Namens de catechistengroepen, 
 
Emmanuel Ikeobi – Pastoor                        Greta Van den Bogaert – catechist  
0467/65 46 82                                              Ann Devoght - catechist 
             Guido Staes - catechist 

 
 

 


