TERUGBLIK VORMSELVIERINGEN ZONDAG 3 OKTOBER 2021
De eerste vormselviering in onze parochie had plaats in de kerk van Blaasveld om 9
uur. Vroeg uit de veren dus! Hier een verslag:
BLAASVELD
‘Op zondag 3 oktober hebben onze 40 vormelingen hun doopgeloften hernieuwd. Ze
hebben een bijzonder catechesejaar meegemaakt. In plaats van bijeenkomsten waarin
zij samen op pad zouden gaan, heeft corona een stok in het wiel gestoken en ervoor
gezorgd dat elke vormeling individueel online opdrachten moest maken, wat geen
gemakkelijke klus was.
Maar ze hebben dit schitterend gedaan en daar zijn wij, catechisten, terecht trots op. De
vastenslingers die onze vormelingen maakten, werden op de dag van het vormsel als
versiering in de kerk opgehangen. Op deze slingers stonden mooie boodschappen,
goede voornemens, bedankingen, bijbel teksten….

Het was een ongewone weg die ze moesten afleggen maar ze hebben veel geleerd. De
vormselviering was er het bewijs van. Ze beleefden de hele viering als een hechte
groep. Ze zongen en baden met veel enthousiasme en zelfzekerheid.
Samen bidden, zingen, hun geloof belijden…Een mooie groep jonge mensen, omringd
door familie, vrienden en hun parochiegemeenschap.
Er werd met heel veel aandacht, door jong en oud, geluisterd naar de prachtige,
veelzeggende homilie van vormheer Guy De Keersmaecker. Er heerste dan ook tijdens
deze homilie een opvallende stilte in de kerk.

Al viel het weer helemaal tegen en regende het pijpenstelen, het kon het enthousiasme
van deze prachtige jonge mensen niet onderdrukken. Het was feest! En dat kon men
niet ontkennen.

Bijzondere dank aan het ganse parochieteam, waarop catechisten en vormelingen,
zoals altijd, konden rekenen. Zij hadden eveneens een grote bijdrage in het welslagen
van deze sfeervolle viering.’
Marie-Jeanne

WILLEBROEK
De tweede viering van de ochtend was voorzien in de Sint-Niklaaskerk om 11 uur. Ook
hier een verslag:
‘Zondag 3 oktober, een sombere en regenachtige dag maar binnen in de SintNiklaaskerk scheen het zonnetje in het hart van velen. Iedereen was blij dat we eindelijk
het uitgestelde vormsel konden vieren.
Ook al werden de kinderen pas om 10.30 uur verwacht, tegen 10 uur waren de eerste
mensen al paraat om niets van dit moment te moeten missen. De kinderen werden
verwelkomd in de Rank terwijl de gezinsbubbels in de kerk mochten plaatsnemen. Door
de nieuwe coronaregels mocht dit ook voor het eerst in de kerk zonder mondmasker,
een hele verademing voor iedereen. Vormheer Guy De Keersmaecker kwam
rechtstreeks van de Sint-Amandusskerk uit Blaasveld waar hij om 9 uur al paraat was

om daar het vormsel toe te dienen. En tegen 11 uur stond hij helemaal fris en monter
klaar om de vormelingen en hun families in Willebroek te verwelkomen.
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Het werd een mooie serene viering waarin alle vormelingen heel aandachtig waren en
enthousiast meevierden.
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Als geschenk van de vormheer kregen ze het paswoord mee voor de nieuwe app die
vanaf vandaag figuurlijk op hun laptop zal verschijnen “Kom Heilige Geest, kom”. Elke
vormeling bepaalt zelf of en hoeveel hij/zij inlogt maar ze kregen alvast de oproep om
elke dag even in te tunen als wijze van gebed en opdat ze de Heilige Geest mee op pad
zouden nemen voor de rest van de dag. Na deze mooie woorden was het tijd voor de
geloofsbelijdenis waar de vormelingen vol overtuiging hun geloof beaamden en
beloofden hieraan trouw te blijven.
Dan brak het belangrijkste moment aan waarin de vormheer na de zalving met heilig
oliesel ruim de tijd nam om elke vormeling een persoonlijke boodschap mee te geven.
Zalig om zien hoeveel gezichten opklaarden tijdens dit intieme moment en dit zowel bij
de vormeling als bij meter en peter of de ouders die hen vergezelden.
Gesterkt door de eucharistie en de zending van de vormheer werd iedereen de wijde
wereld ingestuurd om dit mooie moment in familiekring verder te vieren.
Hartelijk dank aan onze vormheer en deken Guy De Keersmaecker voor de mooie
viering.
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Wij catechisten, wensen alle vormelingen en hun ouders van harte proficiat. We zijn blij
dat jullie de stap gezet hebben om vanuit jullie geloof de wereld een beetje beter te
maken. We zijn er zeker van dat jullie dat goed gaan doen!
We hopen jullie nog veel tegen te komen in de kerk of daarbuiten. In ieder geval het ga
jullie allen goed.
Wij maken ons ondertussen alweer klaar voor een nieuwe groep vormelingen. Wie zin
heeft om jongeren mee op hun geloofspad te begeleiden, jullie zijn van harte welkom.’
De catechisten Annick, Jacqueline, Inka, Kathleen, Katrien, Koen, Maria, Rita

