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Hebt u nog vragen? 
We zijn er om u te helpen! 

Sint-Niklaas 
Walter Quintelier, 03 776 42 49 

walter.quintelier@telenet.be 
 

Tereken 
Lieve Van Driessen, 0479 50 77 04  

lieve.vandriessen@telenet.be 

Belsele-Sinaai-Puivelde 
Rita Verdickt, 03 772 28 71 

ritavdr@hotmail.com 

Nieuwkerken 
Marie-Louise Sack, 0477 36 94 96, 

marielouisesack@hotmail.com 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

De parochie in Sint-Niklaas houdt uw gegevens bij in 
een digitaal bestand voor volgende vier doeleinden:  

(1) Om na te gaan of uw kind geldig gedoopt is, als 
voorwaarde om de eerste communie te kunnen 
ontvangen. 

(2) Om, wanneer uw kind niet (geldig) gedoopt is, u 
uit te nodigen voor het doopseltraject, of voor 
een opnameritueel in de rooms-katholieke Kerk, 
al naargelang de situaEe.  

(3) Om u te contacteren voor verdere vragen om de 
eerste communie mogelijk te maken. 

(4) Om een overzicht van alle eerste communicanten 
van dit schooljaar te bezorgen aan het bisdom 
Gent. 

Na zes jaar worden uw gegevens verwijderd.  
De volledige privacyverklaring kunt u nalezen op 
www.parochiesintniklaas.be. 

Problemen om aan te melden? 

Lukt het niet om online aan te melden? Vraag op 
school om u te helpen of neem contact op met de 
dekenij via 03 776 08 22.



BETEKENIS

De eerste communie ligt in het 
verlengde van het doopsel. Dat wil 
zeggen dat uw kind voor de eerste keer Jezus 
mag ontvangen in het teken van het brood. 

KLAAR VOOR?

Ingaan op de eerste communie veronderstelt dat u zich 
ook als gezin engageert om samen met uw kind mee te 

gaan in het geloofsverhaal.

EucharisEe vieren is samen ‘Ejd maken voor 
God.’ Als geloofsgemeenschap luisteren we 
naar verhalen uit de Bijbel, en breken en 
delen we het brood, net zoals Jezus en zijn 
leerlingen dat deden. Zo versterken we onze 
band met God en met elkaar.

Over de concrete voorbereiding en viering van de 
eerste communie krijgt u meer info via de school. Wel 
vragen we u om uw eerste communicant aan te 
melden bij de parochie. 

Is uw kind nog niet gedoopt? Of liet u uw kind dopen 
door een rituelenbureau of in een gemeenschap 
waarvan de katholieke Kerk het doopsel niet erkent? 
Dan nemen we nog contact op met u om samen te 
bekijken welke stappen nog moeten gedaan worden 
alvorens uw kind eerste communie kan vieren.

UW COMMUNICANT AANMELDEN

Gegevens van élke communicant 

We vragen dat alle ouders met een eerste 

communicant hun kind aanmelden bij de parochie. 

Dat moet ook gebeuren wanneer de voorbereiding 

en viering van de eerste communie volledig door de 

school wordt beharEgd. 

Hoe meld ik mijn communicant aan? 

1. Ga naar www.parochiesintniklaas.be. 

2. Op de startpagina klikt u op het vakje:  

‘Een eerste communicant aanmelden’

3. Daar kunt u meteen het digitale 
formulier invullen. Vergeet op het 
einde niet op ‘Verzenden’ te 
klikken.


