Willebroek, 9 november 2020
Naamopgave : zondag 15 november 2020
Beste ouders en vormelingen
Op zondag 15 november hebben we onze eerste catechesebijeenkomst gepland. Omwille
van de ernstige situatie waarin ons land verkeert door COVID-19 en de bijhorende
verstrengde maatregelen gaan we voorlopig, zoals het vicariaat ons vraagt, geen fysieke
bijeenkomst plannen voor de vormselcatechese. We kiezen daarom voor een online
catechese, voor ons ook een try-out!
Digitaal bijeenkomen vraagt een andere concentratie en daarom beperken we ons tot een
online bijeenkomst van 1 uur, nl. van 9u30 – 10u30. Binnen dit tijdsbestek is er uiteraard
geen tijd voor de creatieve momenten die we normaal voorzien tijdens de catechese maar
we geven de opdrachten daarom nu al mee.
Uw kind kan aan de slag met volgende dingen (en in deze extra vakantieweek hopen we zelfs
dat dit een wel gekomen afwisseling is):
- Vragenlijst invullen: Om elkaar beter te leren kennen vragen we dat uw kind de
vragenlijst in bijlage invult en ook bij zich heeft tijdens ons samenzijn. Eerst even
afdrukken en dan op papier invullen.
- Naam in beeld: Tijdens het online moment is het belangrijk dat iedereen elkaars naam
ziet zodat we makkelijk kunnen praten met elkaar. Als uw kind daarom iets kan voorzien,
wat laten we aan de inspiratie van uw kind over, zodat dit steeds in beeld is. (bv:
naamkaartje, een plakker met zijn/haar naam, …)
- Naamopgave: Voor de naamopgave zelf vragen we aan de kinderen om op een (liefst
stevig) papier de vorm van een hand te tekenen (ze kunnen hun eigen hand aflijnen). De
bedoeling is dat aan de voorzijde hun naam in het groot komt en aan de achterkant de
betekenis van hun naam (een mogelijke link om op zoek te gaan naar de betekenis van je
naam:http://www.meertens.knaw.nl). Het A6 kaartje (kwart van A4) mag naar eigen
voorkeur versierd worden. Na de bijeenkomst zullen we de kinderen vragen om dit in de
brievenbus van de parochie te posten zodat we deze later (als er terug kerkdiensten
mogen plaatsvinden) in de kerk kunnen omhoog hangen.
- Doopselfoto: Laat uw kind een foto van zijn/haar doopsel zoeken om te tonen tijdens de
catechese.

-

Familie zonder naam: Laat uw kind de tekst ‘Familie zonder naam’ op voorhand al eens
doorlezen. Of je kan dat samen met je kind eens doen; kan ook leuk zijn!

We zijn ons ervan bewust dat misschien niet iedereen over het materiaal of de ruimte
beschikt om deel te nemen aan een onlinecatechese. Mocht dit het geval zijn, laat het ons
dan weten, dan bezorgen we jullie materiaal zodat de inhoud van de catechese ook door uw
kind kan verwerkt worden.
Enkele dagen vóór de bijeenkomst zal een link doorgestuurd worden voor de online
catechese.
Bij vragen of als uw dochter of zoon niet kan deelnemen omwille van een dringende reden,
gelieve dan te verwittigen via vormsel.willebroek@gmail.com.
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