
TERUGBLIK CATECHESEBIJEENKOMST WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 BLAASVELD 

Aangezien de vormelingen niet verwacht werden op Aswoensdag, wegens coronamaatregelen, hielden we op woensdag 23 februari een 
catechesebijeenkomst in onze Sint Amanduskerk. We stonden even stil bij carnaval, Aswoensdag, het Askruisje en de vastenperiode in de Rooms-katholieke 
kerk. 

Carnaval heeft door de eeuwen heen een andere betekenis gekregen. Het mag best wel een feest van gezelligheid, lachen, dansen en muziek maken zijn, 
maar wij gingen ook dieper in op de ware betekenis ervan. 

Wij mensen zetten vaak een masker op zoals bij carnaval. We verstoppen ons achter dit masker. Maar bij het begin van de vasten, willen wij onze maskers 
afleggen en ons ware gelaat tonen. Onze maskers afleggen is onszelf aanvaarden met onze goede en minder goede kanten, is tijd maken voor gebed, is ruzie 
bijleggen, is denken aan anderen, solidair zijn, is vergeven, is eerlijk zijn…… Wij maakten dit aan onze vormelingen duidelijk door symbolisch een bloem te 
gebruiken met in de bloemblaadjes de letters van het woord “vasten”: 

de ‘V’ van vergeven 

de ‘A’ van aandacht 

de ‘S’ van solidariteit 

de ‘T’ van tot zichzelf komen 

de ‘E’ van eerlijkheid 

de ‘N’ van nadenken 

 

De vormelingen kregen eveneens: 

1. Een masker, waarop ze op de achterzijde hun fouten konden neerschrijven. 

2. Een bloem waarin ze in de bloemblaadjes hun aandachtspuntjes voor de vasten konden schrijven. Hoe kunnen zij vasten? Waar willen ze op letten?  

De bedoeling is om de bloem, na het inkleuren, thuis ergens op een zichtbare plaats op te hangen, zodat ze regelmatig, tijdens de vasten, herinnerd kunnen 
worden aan deze bijzondere aandachtspunten. 

Hun maskers werden verbrand tijdens een korte maar mooie viering waarbij zijzelf betrokken werden. 



Ze leerden de kracht van vuur kennen. Vuur is niet enkel verwoestend. Vuur kan ook verbinden, samenbrengen. 

In verbondenheid rond het vuur, verbrandden zij hun maskers en dus ook hun fouten om zo met een schone lei de vasten tegemoet te gaan en hun best te 
doen om geen maskers meer op te zetten. 

 


