
TERUGBLIK OP DE VORMSELVIERINGEN 2020 IN ONZE PAROCHIE 
 
Sint-Amanduskerk Blaasveld 3 oktober 2020 
 
Dit Jaar bestond de viering van het vormsel uit twee delen. Met de viering op zaterdag 
19 september, waarop catechisten en vormelingen aanwezig waren, was het eerste 
deel afgewerkt. De hernieuwing van de doopgeloften en de kruisoplegging kwamen hier 
aan bod. 
Op zaterdag 3 oktober kwam het tweede deel aan de beurt. Onze vormelingen werden 
door Zeer Eerwaarde Heer Deken Dirk De Gendt gezalfd met het Heilig Chrisma. 
Het miezerige regenweer trachtte, net als corona, een domper te zetten op deze 
speciale dag. Maar neen hoor! Corona of regen krijgen ons in Blaasveld niet klein. Wij 
waren er allen rotsvast van overtuigd dat het, niettegenstaande alle pech, toch een 
prachtige dag zou worden, voor iedereen. 
Wij hadden onze kerk heel feestelijk ingericht, zodat het voor de vormelingen en hun 
familie een prachtige intrede in onze parochiekerk werd. 
De catechisten en het parochieteam hadden er zin in en alles wees er op dat ook onze 
vormheer er het beste van zou maken. 
Onze vormelingen maakten, feestelijk uitgedost, stipt op hun afgesproken uur hun 
intrede en omringd door hun familie ontvingen zij het Heilig Chrisma door de vormheer, 
die met warme woorden en een vriendelijke lach onze vormelingen toesprak. 
Onze oprechte dank gaat uit naar ons parochieteam dat ons, catechisten, enorm tot 
steun was en er mee voor zorgde dat alles vlekkeloos en vlot verliep. 
Wij hopen dat we volgend jaar corona overwonnen hebben of ten minste in die mate, 
dat al onze vieringen weer normaal kunnen verlopen. Zodat wij, catechisten en 
vormelingen, een volledig catechesejaar kunnen samenwerken. Dan kan de weg naar 
het vormsel weer, zonder hindernissen en op optimale wijze gebeuren. 
Wij, catechisten, zijn er klaar voor! 
 

 
 
Blaasveld, een sfeervolle kerk 



Sint-Niklaaskerk Willebroek 3 oktober 2020 
 
Ondanks de uitgestelde vormselviering waren onze vormelingen helemaal paraat voor 
het grote gebeuren op zaterdag 3 oktober. Enkele weken ervoor kwamen we op 
zondagmiddag samen om dieper in te gaan op de symboliek van het vormsel zodat de 
vormelingen duidelijk wisten wat ze mochten verwachten op het moment dat de 
vormheer hen het vormsel toedient en uiteraard ook om te weten welk engagement zij 
hierdoor opnemen. Op de dag zelf mochten we onze deken Dirk De Gendt 
verwelkomen en hij gaf elke vormeling een persoonlijke boodschap en dat werd 
uiteraard enorm geapprecieerd.   
 
Pluspunten van de viering waren:  intimiteit, een grote betrokkenheid en een 
gemoedelijke sfeer. Elk kind stond écht 3 minuten in het middelpunt. Elke vormeling 
mocht voorstellen wie zij/hij had meegebracht. Haar of zijn kenmerkende eigenschap 
werd vermeld met de boodschap van de vormheer in de zin van:  ‘Deze goede 
eigenschap en alle andere die in jou zeker aanwezig zijn, wil ik zegenen met Gods 
Geest zodat je je verder mag ontwikkelen en die goede eigenschappen mag uitdragen. ‘ 
Bij de zalving van het kruisje op het voorhoofd met chrysma werd het kruisje op het 
voorhoofd open gesmeerd, ingewreven met de woorden: ‘H. Geest dringt in hen 
binnen’.  Op het eind kreeg elke vormeling  een flinke –amicale - tik tegen hun hoofd, dit 
om hen ‘wakker’ te maken voor de boodschap.  Een aantal keer werd er spontaan 
geapplaudisseerd. Door Corona was het dus geen groots gebeuren in de letterlijke zin 
van het woord.  Maar de intieme sfeer in besloten kring met enkel de naaste familie 
maakte van het vormsel zelf een sterk en krachtig moment.  
 

 
 
Vormelingen Sint-Niklaaskerk © Selexion Clix Freestyle Willebroek 
We hopen dat de kracht van de Heilige Geest al onze jongeren heeft mogen 
doordringen zodat ze als dienstbare mensen in het leven mogen staan. Het kruisje in de 
vorm van een duif dat de kinderen tijdens de kruisoplegging ontvingen en dat ze de dag 



van het vormsel aanhadden zal hen hier steeds aan doen denken. Voor ons zat het 
erop maar onze deken  
Proficiat aan al onze vormelingen en hun familie ! 
 
 
En… de Willebroekse eerstecommunicantjes 
 
Ook de eerste communicantjes kregen zowel in Blaasveld als in Willebroek een mooie 
viering. Omwille van de corona werd in elke kerk de groep opgesplitst en vond de 
plechtigheid tweemaal na mekaar plaats in september. 
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