
 

 

TERUGBLIK CATECHESEDAG – 24 MAART 2202 BLAASVELD 

 

Een stralende zon en een prachtige, blauwe hemel, geen wolkje te bespeuren! 

Deze belangrijke dag voor onze vormelingen, kon niet beter starten. Vol enthousiasme 
stonden ze dan ook stipt om 9 uur op de speelplaats van de kleuterschool ‘De 
Tuimeling’ in de Jan Willemstraat, waar we onze catechesedag zouden doorbrengen. 

Een druk, prima voorbereid programma! We waren er klaar voor.  

 

In de voormiddag kwamen de 4 elementen; vuur, olie, water en wind aan bod. Aan 
de hand van bijbel verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament legde Tony haarfijn 
uit hoe deze elementen in verband staan met God. Hoe staan wij heden tegenover al 
die bijbelverhalen? Hoe moeten onze jongeren deze bijbelverhalen interpreteren? Tony 
vertelde o.a. het verhaal van de profeet Elia, waarin God vergeleken wordt met ‘een 
zachte bries’. Hij wist in verhaalvorm duidelijk de bedoeling van al die verhalen te 
verwoorden. Er werd dan ook zeer aandachtig geluisterd. De vormelingen stelden vele, 
interessante vragen en konden verbazend goed antwoorden op Tony’s vragen.  

 



 

 

De theorie werd regelmatig afgewisseld door het aanleren van liederen die ergens ook 
telkens een link met de thema’s hadden. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van 
Kelly. De liederen zullen ook tijdens de vormselviering op 14 mei gezongen worden. Er 
was duidelijk zangtalent aanwezig zodat enthousiast meezingen geen probleem was. 

 

Pic-nic en… wat hebben we onthouden?  Op deze prachtige lentedag kon er ’s 
middags buiten gepicknickt worden wat iedereen reuzeleuk vond! We boften echt met 
zulk prachtig weer. 

In de namiddag moest er bewezen worden dat de opgedane kennis echt begrepen was. 
Dit deden we onder de vorm van woordzoekers, spreekwoorden, prenten, 
rebussen…..allen in verband met de vier besproken elementen. Zes groepjes namen 
het tegen elkaar op om zo goed als mogelijk de juiste antwoorden te vinden. 

 

Een lange, leerrijke dag die voorbijvloog. Iets voor 16 uur vertrokken we richting Sint- 
Amanduskerk maar namen nog een kleine omweg langs het Broek naar het kapelletje 
van de 14 bunders waar Tony het verhaal van het Mariabeeld vertelde en de reden 
opgaf waarom er daar op die plaats een kapelletje gebouwd is. Enkelen onder de 



jongeren kenden het verhaal en één pientere kwajongen wist te vertellen dat daar een 
kapel gebouwd is omdat onze koster ernaast woont. 

 

Kruisjesviering in de kerk. Op 16.30 uur startten we in onze Sint Amanduskerk met de 
kruisjesviering waarop de ouders van onze vormelingen uitgenodigd waren. Onze 
meisjes en jongens ontvingen hierbij het kruisje dat ze op de dag van hun vormsel 
zullen dragen. Een mooie afsluiting van een prachtige, intensieve dag. We zijn terecht 
fier op deze groep jonge mensen die de ganse dag echt hun uiterste best hebben 
gedaan om deze dag onvergetelijk te maken. 

 

Het catecheseteam 



 


