
 

 

TERUGBLIK NAAMOPGAVE VORMELINGEN SINT-NIKLAASKERK   

21 NOVEMBER 2021 

Catechese 1:  NAAMOPGAVE 

Vandaag mocht mijn zoon deelnemen aan de naamopgave voor het vormsel van 2022. 
Voor hem de eerste catechese ter voorbereiding van zijn vormsel. Omdat ik aangaf zelf 
ook interesse te hebben in het geven van catechese mocht ik de activiteit als mama 
meevolgen. Ik vond het alvast een zeer fijne en verrijkende ervaring. 

 

 

Bij het binnen komen werd het belang van een naam duidelijk gemaakt aan de hand 
van een toneelstukje. De personages in het verhaal hadden geen echte naam maar 
noemden elkaar gewoon man, vrouw, jongen, meisje. Tot een vreemde op de deur van 
hun huisje klopte. Hij vond dit maar een raar gebruik en vertelde het gezin over zijn 
wereld waarin iedereen een persoonlijke voornaam krijgt met een eigen betekenis. 
Samen met de gezinsleden ging hij opzoek naar hun kenmerkende eigenschappen om 
zo uiteindelijk ieder lid van het gezin een eigen naam te kunnen geven. 

Na dit tafereel gingen de kinderen aan de slag met hun eigen namen en de betekenis 
daarvan. Op die manier konden ze kennis maken met elkaar aan de hand van een paar 
spelletjes. Er werd ook stil gestaan bij enkele belangrijke namen uit de bijbel. 

In een blinddoekspel konden ze aan den lijve ondervinden wat het is om blindelings op 
iemand te vertrouwen, om een leider/een groep te volgen, om tot een groep te behoren. 
Want is dat niet waarvoor ze uiteindelijk naar hier zijn gekomen? We doen ons vormsel 
omdat we tot de christelijke gemeenschap willen behoren. We willen laten zien dat we 



gelovig zijn en dat we naar het voorbeeld van Jezus willen leven.  Al dan niet vanuit een 
traditie die leeft in onze familie.  

Daarna volgde een viering in de kerk. Ik vond het zelf een hele mooie viering. De 
kinderen stonden centraal en mochten van bij de eerste keer zelf deel uitmaken van ‘het 
spektakel’.  Ze mochten stukjes voorlezen en de offergaven aanbrengen.   

De priester vertelde een verhaal waarin op een zeer kindvriendelijke manier de 
betekenis van het vormsel echt duidelijk werd gemaakt. JEZUS werd omschreven als 
de KONING van het RIJK DER LIEFDE. Door ‘JA’ te zeggen tegen het vormsel geven 
de vormelingen aan dat ze deel willen uitmaken van JEZUS en zijn RIJK DER LIEFDE. 

Als dat geen mooie boodschap is! 

 


