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Parochie Ranst zoekt nieuw catechese-team! 

 

Beste, 

 

Al vele jaren werken we in onze parochie samen met een enthousiast team aan de voorbereiding 

van de sacramenten zoals Eerste Communie en het Vormsel. Mogelijk hebben jullie in het verleden 

al deelgenomen aan zulk voorbereidingstraject en kijken jullie er met een positief gevoel op terug. 

We schrijven jullie deze brief uit naam van dit team. 

Wij zijn hiermee ooit begonnen toen onze kinderen de leeftijd hadden dat ze hun Eerste Communie 

of hun Vormsel gingen doen, maar ondertussen zijn we al bijna of helemaal grootouder en we 

ervaren dat we niet echt meer deel uitmaken van de generatie van jonge ouders. Het lijkt ons dan 

ook een goed moment om te kijken naar de toekomst en de estafettestok door te geven aan een 

nieuwe groep enthousiastelingen die het christelijk geloof levend wil houden bij jonge mensen.  

Na dit werkjaar willen wij effectief stoppen. Er zal in 2023 geen Eerste Communie of Vormsel 

plaats vinden, tenzij er een opvolging gevonden wordt. Als leden van het oude team, willen we 

natuurlijk wel de nodige steun leveren bij de opstart van een nieuw team. 

Voel je jezelf aangesproken of denk je aan iemand die hierin een rol kan spelen, laat het ons dan 

weten zodat we je op de hoogte kunnen houden. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze 

brief. 

Om de start van een  nieuw team mogelijk te maken, willen we met alle geïnteresseerden een eerste 

vergadering houden op woensdag 16 maart 2022 om 20u in de pastorie. 

Wij hopen dat jullie met velen zullen komen. We geven met de estafettestok graag ons  

enthousiasme mee. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Godden-op-Zondag team 

 

Inge & Patrick, patrickeninge@gmail.com, 03 475 93 75 
Guy, guyvanlaer@gmail.com, 0470 89 37 80 
Alain, alain.konings@indaver.be, 03 233 32 82 
Marina, marina.vangansen@gmail.com 0485 41 53 23 
Wouter, wouter.neels@telenet.be, 03 475 94 92 
Bart, bart.vbruggen@gmail.com, 03 475 97 26 
Peter, peter.konings1@telenet.be, 03 475 18 47 
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