
 

TERUGBLIK 17 OKTOBER | EERSTE STAP VAN TWEE CATECHUMENEN 

 

In de eucharistieviering van zondag 17 oktober in de Sint-Niklaaskerk, een viering 
met jeugdig tintje, maakten Dylan en Niels hun ‘officiële opwachting’ bij de Willebroekse 
geloofsgemeenschap. Dylan en Niels, twee broers, besluiten samen om christen te 
worden. Hun opname in onze geloofsgemeenschap is een eerste mijlpaal op de lange 
tocht van het catechumenaat.  

Wij zijn blij om Dylan en Niels te ontmoeten. Een catechumeen in onze 
geloofsgemeenschap is lang geen ‘rara avis’, geen vreemde vogel  meer. Herinneren 
jullie je nog Esther, nu 4 jaar geleden, en Jana, 2 jaar geleden? Wie zijn deze twee 
nieuwelingen?  Dylan (19) volgt een opleiding grootkeuken en is wat je noemt een 
groene jongen: planten en dieren verzorgen, buiten zijn in de natuur is zijn ding. Niels 
(20) is een rustig iemand. Hij volgt een opleiding bij VDAB en is nog op zoek naar een 
geschikte job. Beiden hebben een artistieke kant: Dylan danst heel graag en Niels 
maakt mooie potloodtekeningen. 

Wat heeft hen gemotiveerd om te kiezen voor het doopsel? Wel, na een diepgaand 
gesprek werd het volgende duidelijk. Beiden zijn op een punt gekomen dat zij iets meer 
willen van het leven. Zij beseffen dat het niet alleen om het materiële draait, maar dat 
het spirituele een even belangrijke rol speelt om een gelukkige leven hier op aarde te 
leiden. Sommige leeftijdsgenoten vinden hun antwoord in meditatie, in muziek, Dylan en 
Niels hebben gekozen om christen te worden. Zij komen uit een gelovig gezin en dus de 
weg is enigszins vertrouwd. Verhalen over Jezus hebben ze in de loop der jaren thuis 
en op school gehoord, maar verder ging het spijtig genoeg niet. Een merkwaardig 
antwoord van twee jongen mensen!  

De viering van 17 oktober heeft de start gemarkeerd in hun voorbereidingstraject dat tot 
de Paasnacht zal duren. In de loop van dit traject komen wij, catechist en 
catechumenen, drie zondagen per maand bijeen om over geloof te praten, over wat ons 
motiveert om als christen in de maatschappij te staan, over wat onze drijfkracht en 
houvast zijn, over hoe wij omgaan met ons geloof en wie Jezus voor ons is. De broers 
zijn super gemotiveerd en willen alles horen, zien en meemaken. Dat maakt de 
voorbereiding best intensief.  

Oproep Ikzelf kom als catechist vaak met die jongens samen, maar ondersteuning door 
de hele Willebroekse geloofsgemeenschap, is meer dan welkom. Daarom een warm 
oproep aan wie hiermee wil helpen. Voor meer informatie, neem contact met mij via 
mail naar corinaluca06@gmail.com of spreek me bij gelegenheid aan.  

Wij houden jullie in de volgende edities op de hoogte van de weg die ze verder 
afleggen.  

Tot slot wensen we de twee broers veel succes op hun ietwat aparte tocht. We hopen 
dat ze gaandeweg antwoorden vinden.  

Corina, catechist en parochieassistente 

 


