
Parochie in Deinze-Nevele 
Geachte Ouder, 

Uw dochtertje of zoontje zal in een van de komende maanden  

zijn/haar Eerste Communie ontvangen! Dat is heel goed en het is een volgende stap                                 

in haar of zijn groei als christen gelovige mens.  

We wensen u alvast proficiat!  
 

U weet wellicht dat die Eerste Communie of eerste volledige deelname  

aan de eucharistieviering, een twééde sacrament is. 

Het eerste sacrament is het Doopsel.  

Door het Doopsel wordt het kind welkom geheten  

in de familie van Jezus en  

opgenomen in de Katholieke Kerkgemeenschap.  

Het Doopsel is de deur die de toegang  

naar de andere sacramenten mogelijk maakt.  
 

Dat betekent dat ieder kind eerst gedoopt moet zijn en opgenomen in de Katholieke 

Kerkgemeenschap, alvorens het de eerste communie kan ontvangen. 
 

Als uw kind gedoopt is door een organisatie als bv. ‘Rent a priest’, of als het niet gedoopt is 

in een kerk of een openbare kapel, maar heel privé in uw tuin, in een zaaltje, of… en 

bijgevolg niet ingeschreven in het officiële doopregister, zal uw kind nog niet zijn 

opgenomen in de Katholieke Kerk. U zal dan eerst uw kind moeten laten opnemen in de 

Katholieke Kerk, vooraleer het zijn of haar eerste communie in onze geloofsgemeenschap 

zal kunnen ontvangen. 
 

Is wat we hier beschrijven voor u het geval, neem dan contact op met ons Parochiaal Secretariaat, 

Kaaistraat 1, 9800 Deinze 

Openingsuren: maandag t.e.m. zaterdag van 09.30 tot 11.00 u.; 

op dinsdag en donderdag tévens van 16.00 tot 18.00 u. 

Telefoon:  tijdens de openingsuren: 09 386 16 21  

  buiten de openingsuren: 0460/968.566 

U kan ook mailen naar parochieindeinze@gmail.com  
 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u zich best tot ons wenden. 

Alvast veel geluk en goede krachten in uw gezin. 
 

Met een vriendelijke groet, 

Rudy Van Acker, pastoor-deken           Katrien Demarey, parochieassistente 

rudy.van.acker@kerknet.be              katrien.demarey@gmail.com 

    0479 676 929     0473 215 518  
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