
 

TERUGBLIK NAAMOPGAVE VORMELINGEN SINT-AMANDUSKERK 11 
DECEMBER 2021 

 

Onze tweede catechese bijeenkomst, die ditmaal handelde over de naamopgave, 
ging door op zaterdag 11 december 2021. Die naamopgave is een belangrijke 
gebeurtenis voor onze kandidaat-vormelingen in de voorbereiding op het vormsel. Bij de 
geboorte krijgt iedereen een naam. Ouders denken hier zorgvuldig over na. Immers, 
met deze naam word je je ganse leven aangesproken. Die naam zegt ook iets over jou. 
Kortom: jouw naam is persoonlijk en bijzonder en is wie je bent. Die  naam is alles in 
jou: je blijheid, je angst, je geloof, je twijfels, je talenten…Je naam groeit met je mee. 

Elke naam heeft ook een betekenis. Sommigen kenden de betekenis van hun naam. De 
anderen werden uitgenodigd om de betekenis van hun naam op te zoeken en neer te 
schrijven op hun werkblaadjes die ze bij elke bijeenkomst mee naar huis nemen om ze 
in te vullen en in het catechese mapje te bewaren. 

Dat elke naam een betekenis heeft, werd verduidelijkt met de naam ‘Petrus’ die ‘rots’ 
betekent. Deze naam gaf Jezus aan Simon met een heel bijzondere bedoeling. 
(Mt.16,18-19) 

 

Door de naamopgave willen onze vormelingen duidelijk maken dat ze graag bij de 
groep mensen willen horen die echt geloven en Jezus willen volgen. Christen zijn is 
geen gemakkelijke opdracht. Het is een levenshouding waarvoor je lef moet hebben. 

De lezing van de profeet Samuël die Isaï ontmoette en zo de jonge David opmerkte, de 
jongste en minste van de acht broers, paste perfect in deze viering. Het was immers 
David die geroepen, gezalfd en koning werd. 

Het evangelie van Marcus waarin verteld wordt hoe Jezus zijn apostelen uitkoos werd 
ook met veel aandacht beluisterd. Zij werden ook met hun naam geroepen om Jezus te 
volgen. 

Bij de naamopgave worden onze vormelingen opgeroepen om goed en zorgzaam te 
zijn, om te bouwen aan een vredige wereld waar iedereen gelukkig kan zijn. Hiervoor 
hebben zij de steun nodig van hun ouders en de ganse parochiegemeenschap. Dat de 
ouders en familie zich hiervan bewust zijn, bewees hun talrijke opkomst voor deze 
viering. 

 

Tijdens de voorbereiding maakten onze jongens en meisjes een kleurrijk kaartje 
met hun naam en foto op. Elkeen versierde het op zijn eigen unieke manier. 

Nadat elke vormeling, individueel, zijn naam uitsprak voor de geloofsgemeenschap, 
bevestigde hij het kaartje op een bord. Dit bord blijft in de kerk tentoongesteld tot het 
vormsel. 

 



 

Het enthousiasme waarmee onze vormelingen aan deze viering meewerkten is een 
duwtje in de rug voor de ganse parochie. 

 

 

 

Wij catechisten en vormelingen willen iedereen hartelijk danken die deze mooie, intense 
viering mogelijk maakten. Wij danken ook in het bijzonder de ouders en familieleden 
voor de talrijke opkomst. Hun aanwezigheid is een extra steun voor allen die betrokken 
zijn bij de voorbereiding van onze kandidaat-vormelingen op weg naar hun vormsel op 
zaterdag 14 mei 2022. 

 


