CATECHESEKALENDER

VORMSEL 14 mei 2022 OM 14 UUR
SINT-AMANDUSKERK BLAASVELD

CATECHESE 1

Zondag 21 november 2021 van 9u tot 10u30
Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld
Thema: de 10 geboden
In deze eerste bijeenkomst leren de vormelingen elkaar en de
catechisten wat beter kennen. Daarnaast verdiepen we ons
tijdens deze samenkomst in de 10 geboden, enkele regels
waaraan alle Christenen zich moeten houden.

CATECHESE 2

Zaterdag 11 december 2021 van 18u tot 20u
Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld
Naamopgave
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de kandidaat-vormelingen
uitleg over de betekenis van de naamopgave en knutselen ze
een naamkaartje voor in de kerk.
Om 19 uur start de viering waarin de kinderen hun naam
opgeven om gevormd te worden. Op deze viering zijn de
ouders van harte uitgenodigd.

CATECHESE 3

Kerstviering op zaterdag 25 december 2021
Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld
Kerstmis
Tijdens deze viering staan we even stil bij de geboorte van
Jezus. Ouders zijn van harte uitgenodigd om mee te vieren.
Voorbereiding van deze viering gebeurt op woensdag 22
december van 19u tot 20u.
TAAK voor de vormelingen: Kerstkaart maken voor bejaarden
(afgeven tijdens de voorbereiding van deze viering)!

CATECHESE 4

Zondag 23 januari 2022 van 9u30 tot 12u
Samenkomst in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld
Kerkquiz + bijwonen zondagsviering
Tijdens deze bijeenkomst leren de kandidaat-vormelingen onze
kerk beter kennen aan de hand van een quiz. Daarna volgen we
samen een viering mee in deze kerk, zodat we ook iets te weten
komen over de opbouw van zo’n misviering.

CATECHESE 5

Woensdag 19 of woensdag 26 januari 2022
Bezoek aan een rusthuis in Willebroek
Meer informatie over deze activiteit volgt later.

CATECHESE 6

Woensdag 2 maart 2022 om 19u
Samenkomst in de Sint-Jan-de-doperkerk te Tisselt
Aswoensdag
Tijdens de viering zullen de vormelingen hun fouten
symbolisch verbranden. De ouders zijn van harte uitgenodigd
op deze viering.
Voorbereiding van deze viering gebeurt op woensdag 23
februari 2022 van 19u tot 20u30 in zaal de Twijg (Willebroek).

CATECHESE 7

Zaterdag 26 maart 2022 van 9 tot 17 uur
Catechese dag (plaats wordt later meegedeeld)
Op deze dag worden de kandidaat-vormelingen volledig
ondergedompeld in de rituelen en gebruiken tijdens het
vormsel. Ook de liederen voor het vormsel worden op deze dag
een eerste keer ingeoefend. Theoretische uitleg wordt
afgewisseld met praktische activiteiten en de nodige pauzes.

CATECHESE 8

Zondag 17 april 2022 om 11u
Paasviering in de Sint-Amanduskerk te Blaasveld.
Alle vormelingen en hun ouders zijn uitgenodigd om mee te
vieren.

CATECHESE 9

Zaterdag 23 april 2022 van 9u30 tot 12u30
Sponsortocht in het Broek (concrete planning volgt later)
De vormelingen in spe laten hun hart spreken en zamelen geld
in voor een goed doel door zich te laten sponsoren voor een
wandeling in het Broek. De opbrengst gaat dit jaar naar het
Dolfijntje, een zwembad voor minder validen in Willebroek.
Tijdens de wandeling zal een vrijwilliger van deze organisatie
uitleg geven over hun werking.

ZATERDAG 14 MEI 2022:

Vormselviering om 14u.

Repetities voor de vormselviering:
Woensdag 11 mei 2022 in de kerk van 18u tot 20u
Donderdag 12 mei 2022 in de kerk van 18u tot 20u

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE CATECHESE?
ONLINE INSCHRIJVING!

Het inschrijvingsformulier en de te ondertekenen toestemming en privacyverklaring staan online op volgende website: www.parochie-willebroek.be
(speciale levensmomenten – Vormsel)
Indien uw kind niet gedoopt is in Willebroek, Blaasveld, Heindonk of Tisselt,
moet u ons een uittreksel uit het doopregister bezorgen. U kan dit opvragen in
de kerk waar uw kind gedoopt werd. Dit uittreksel moet u digitaal indienen via
mail: vormsel.willebroek@gmail.com
BETALING VOOR HET VORMSEL:
op rekening “VPW Klein-Brabant vzw Communies” BE80 0017 8777 5977
met de vermelding van:
naam en voornaam vormeling + vormsel BLAASVELD 2022
De kostprijs: 25 euro (verzekering en onkosten)
Uiterste datum betaling: 31 oktober 2021
Wanneer er nog vragen zijn of uw kind kan niet deelnemen aan één van
bovenstaande activiteiten, kunt u terecht bij:
Telefonisch:
Marieke Peeters:
0472 39 86 37
Marie-Jeanne D.V:
0472 46 03 58
Via mail :
Catechese-in-blaasveld@hotmail.com
Met vriendelijke groeten
Het catecheseteam van Blaasveld
Kelly, Tony, Marieke, Marie-Jeanne

