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Betreft: Wijziging regeling Eerste Communievieringen sept-okt 2021 wegens de 

nieuwe coronavoorzorgmaatregelen voor de erediensten in de kerk. 
 
Geachte ouders van de eerste communicanten, 
Geachte Directie en leerkrachten van het eerste en tweede leerjaar, 
 
Wegens de versoepeling van de coronamaatregelen voor de erediensten in de kerk hebben wij met de 
Federale Stuurgroep beslist om de Eerste Communievieringen in september-oktober 2021 te laten doorgaan 
in de 4 parochiekerken. Dit is op voorwaarde dat de huidige coronamaatregelen tegen dan niet opnieuw 
verstrengd worden.   
 

• Zaterdag 25 september om 10 u. voor de eerste communicanten van ‘Mikado’ 
Markegem in de kerk van Markegem. 

• Zondag 3 oktober om 9 u. voor de eerste communicanten van ‘De Wegwijzer’ 
Wakken en ‘De Veldschool’ Dentergem in de kerk van Wakken. 

• Zondag 3 oktober om 11 u. voor de eerste communicanten van ‘Zeppelin’ 
Dentergem in de kerk van Dentergem. 

• Zaterdag 9 oktober om 10 u. voor de eerste communicanten van ‘Mikado’ 
Oeselgem in de kerk van Oeselgem. 

 
De huidige coronamaatregelen zijn: 
 

• Mondmasker is verplicht in de kerk in alle erediensten, ook voor de Eerste 
Communievieringen, voor iedereen behalve voor kinderen tot en met 12 jaar.  

• Geen beperkingen meer wat afstand houden en aantal aanwezigen betreft. 
Iedereen is welkom in de vieringen. 

• Wel blijft het volgende behouden:  
-   Kans tot handenontsmetting bij de ingang.  
- Bij de offergang geen aanraking van kruisbeeld.  
- Bij de vredeswens geen fysieke aanraking 

 
De leerkrachten van de respectievelijke scholen regelen de kerkschikking wat betreft de 
plaats van de eerste communicanten, de voorbehouden plaatsen en de vrije plaatsen voor 
alle andere aanwezigen. Zij zullen hierover nog contact nemen met jou, ouders van de 
eerste communicanten. Iedereen is welkom in de vieringen.  
 
Met onze meelevende eerste communiegroeten samen met jou uitziend naar de vieringen,  
 
Namens de federale stuurgroep pastoor Hendrik De Leersnijder, Hubert Loosvelt, Machteld Van 
Daele en Rita Delaere. 
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