
uitnodiging 
 

 

 
 

 
 

 

3 februari 

St. Adrianus kerk 

Adegem 
 



 
 

Mogen we vragen om dit blaadje in te vullen en 
ten laatste op donderdag 24 januari terug af te 
geven aan de juf van de klas. 
 
  
De familie van: ...........................................................................       
 
zal aanwezig zijn met:   .................. (aantal) ouders 
                                       ................. (aantal) kinderen  
 
 

 in de kerk op zondag 3 februari om 15.30 u  
 

 daarna in “Den Hoogen Pad” (schrappen indien niet aanwezig) 
 

 ik ben bereid  om   een taart te bakken 

 (die geef je dan af in den Hoogen Pad. 
 tussen 15u en 15.15u) 

 
  

  tafels en stoelen te helpen klaarzetten 
 van 10.30 u tot 11.30 u 
 
 

 de zaal te helpen opruimen 
 van 18.00 u tot 18.30 u 
 
 
Telefoon: ......................................  

om indien nodig nog afspraken te kunnen maken. 
 



Beste ouders, 
 
Het is een traditie geworden dat we rond lichtmis alle peuters, 
kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar uitnodigen samen 
met hun ouders. 
Zoals de voorbije jaren mag de parochie terug rekenen op de 
medewerking van enkele leerkrachten van de Papaver. Waarvoor 
hartelijk dank. 
Langs deze weg willen wij u als ouders van een peuter, kleuter of 
een toekomstige communicant uitnodigen om samen met uw 
kinderen naar de kerk te komen voor een kinderzegen. 
 
 
Wanneer ?  Zondag 3 februari om 15.30 u. 
Waar ? Parochiekerk naast de school. 
Wat ? Korte gebedsdienst speciaal voor uw kinderen 
 (geen Eucharistieviering). 
Daarna ? Gezellige babbel met kop koffie en taartenbuffet 
 in “C.C. Den Hoogen Pad”. 
Prijs ? Helemaal gratis aangeboden door de parochie. 
 
 
Om alle praktische zaken tijdig klaar te krijgen, vragen we wel om 
het inschrijfstrookje zo vlug mogelijk (ten laatste op donderdag 
24 januari) af te geven op school aan de juf.  
 
 
We zijn nog op zoek naar ouders met een paar helpende handen. 
Voelt u zich geroepen om een van de taken vermeld op het 
inschrijfblad uit te voeren? duid dit dan aan of  neem contact op met 
Lieve Crul, Verbranden Bos 10, 9991 Adegem, 
GSM: 0475/85 61 84. Een email kan ook op lievecrul@skynet.be. 
 
Vanzelfsprekend staan wij steeds open voor eventuele vragen of 
suggesties.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Lieve Crul 
In naam van de werkgroep. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


