
CATECHESEKALENDER VORMSEL 1 mei 2021 OM 15 UUR 
    SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD 

 
OUDERAVOND  Woensdag 14 oktober 2020 om 19u 
    Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld 
    Infovergadering: de ouders van de vormelingen krijgen hier de 
    nodige informatie over het komende catechesejaar. Alle data 
    en activiteiten zijn onder voorbehoud (coronacrisis)! 
 
CATECHESE 1   Zondag 15 november 2020 van 9u tot 12u 

Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld 
    Thema: de 10 geboden 
    In deze eerste bijeenkomst leren we ten eerste elkaar wat beter 
    kennen. Daarnaast verdiepen we ons tijdens deze samenkomst 
    ook in de 10 geboden, misschien wel de belangrijkste regels 
    waaraan alle goede Christenen zich moeten houden. 
 
CATECHESE 2   Zondag 6 december 2020 van 9u tot 12u. 
    Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld 

Naamopgave 
    Tijdens deze samenkomst leren de vormelingen eerst onze kerk 
    wat beter kennen door middel van een korte kerkquiz. 
    Daarna bereiden we ons voor op onze naamopgave, het  
    moment dat de vormelingen hun naam opgeven om gevormd 
    te worden. 
    Een plechtig moment dus tijdens de viering om 11 uur! 
 
CATECHESE 3   Kerstviering op vrijdag 25 december 2020. 
    Samenkomst in de Sint-Amanduskerk om 10u 
    De vormelingen verzorgen de Kerstviering die aanvangt om 11u 
    De ouders worden van harte uitgenodigd om mee te vieren. 
    Repetitie hiervoor op woensdag 23 december van 18u tot 19u. 
 
CATECHESE 4 Zaterdag 23 januari 2021 
 Catechesedag van 10u tot 17u 
 Tijdens deze dag bereiden we ons grondig voor op ons vormsel. 

Deze dag wordt afgesloten met de kruisjesviering, waarop je je 
kruisje krijgt dat je op het vormsel moet dragen.  

 
CATECHESE 5   Woensdag 17 februari 2021 om 19.00 uur. 
    Aswoensdagviering in de kerk van Tisselt 

Voorbereiding voor deze viering op woensdag 10 februari in 
zaal de Twijg te Willebroek van 19u tot 20u30 

 
CATECHESE 6   Zaterdag 20 maart 2021 
    Sponsortocht op Hazewinkel (meer info volgt later) 
 



CATECHESE 7 Zondag  4 april 2021 om 11u : 
Paasviering in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld. 
Alle vormelingen en hun ouders zijn  uitgenodigd om mee te 
vieren. De vormelingen verzorgen de voorbeden. 

ZATERDAG 1 MEI 2021: Vormselviering om 15u. 

Repetities voor de vormselviering: 
 Woensdag 28 april 2021 in de kerk van 18u tot 20u 
 Donderdag 29 april 2021 in de kerk van 18u tot 20u 

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE CATECHESE? 
ONLINE INSCHRIJVING 

Het inschrijvingsformulier en de te ondertekenen toestemming en privacy- 
verklaring staan online. www.parochie-willebroek.be  

BETALING VOOR HET VORMSEL: op rekening VPW Klein-Brabant vzw 
Communies BE80 0017 8777 5977. 
We vragen uitdrukkelijk dat het bedrag op die rekening wordt 
overgeschreven met de vermelding van: 

naam en voornaam vormeling + 1 MEI 2021 BLAASVELD 
De kostprijs: 25 euro 
Uiterste datum betaling: 31 oktober 2020 

Wanneer er nog bijzondere vragen zijn, kunt u telefonisch terecht bij: 
Marieke Peeters:   0472 39 86 37 
Marie-Jeanne D.V: 0472 46 03 58 

Met vriendelijke groeten 

Het catecheseteam van Blaasveld : Kelly, Tony, Marieke, Marie-Jeanne 

http://www.parochies-willebroek.be/

