
Catecheseweekend 2022 - Verslag van een vormeling 

Zaterdag 19 maart 9 u. Wat onwennig en nog een beetje moe stap ik het domein binnen.  Zullen er al 
vriendjes?  Wat gaan we allemaal doen?  Zal het hier wel leuk worden?  Want dat verwacht ik toch 
wel. 

Ik keek er al het hele schooljaar naar uit, ons catecheseweekend in het Laathof te Hingene. Samen 
leren over Jezus, samen op weg naar ons vormsel.  Maar ook samen plezier maken.  Dit moet het  

 

hoogtepunt worden van de voorbereiding op ons vormsel. 
Beetje bij beetje komt iedereen toe.  Ik zie ook mijn vrienden arriveren.  Gelukkig, het is altijd fijner 
als er mensen zijn die je kent.  Wanneer iedereen toegekomen is worden eerst de kamers verdeeld.  
We mogen zelf kiezen bij wie we slapen.  Gelukkig maar want ik lig graag met mijn vrienden op de 
kamer.  Nu nog snel bedden opmaken en dan kan het eindelijk echt beginnen. 

We deden verschillende activiteiten. Bij de eerste activiteit leerden we over het doopsel.  Wat betekent 
het eigenlijk om gedoopt te worden.  Hoe verloopt zo’n doopsel en waar komt dat ritueel vandaan.  
We leerden over de betekenis van dit ritueel en stonden stil bij de symboliek van water, olie en vuur 
(het licht van de doopkaars of paaskaars).  We lazen teksten over het doopsel, we toonden foto’s van 
ons eigen doopsel en deden een uitbeeldspelletje rond de symbolen. 

We leerden over God en over zijn droomwereld.  Over hoe hij droomt over een goede wereld.  We 
maakten een collage over de goede wereld.  Wat is dat dan ‘een goede wereld’ en hoe zien wij dat? 



 

 

Andere activiteiten stonden in het teken van de betekenis van ons geloof.  We leerden over de Heilige 
Geest.  De Heilige Geest is als de wind.  Je kan de wind niet zien maar je ziet wel wat hij doet.  De 
blaadjes bewegen, het zand waait op, er valt iets om in de storm.  Zo is het ook met de Heilige Geest.  
Je kan hem niet zien.  Maar je kan hem voelen in al het goede dat mensen doen.  In de liefde die je 
krijgt. 

Op het einde van de dag sloten we af met een paar filmpjes.  We zagen fragmenten uit verschillende 
films en series en mochten vertellen hoe we Jezus en de Heilige Geest in de filmpjes konden 
herkennen. 

Maar de allerleukste activiteit vond ik het maken van de kruisjes.  We gingen in het park op zoek naar 
takjes en twijgjes.  Daarmee knutselden we nadien een kruisje waar we onze naam aan hingen.  Dit 
mochten we op het einde van het weekend meenemen naar huis.  Samen met ons echte vormselkruisje 
in de vorm van een duifje dat wee ook tijdens de vormselviering zullen dragen. 

‘s Avonds sloten we dag af met een spannende wandeling door het donkere bos.  We stapten door het 
bos en langs een donker pad tot aan een open plek aan de dijk.  We deden er nog enkele spelletjes.  
Tussen twee vuren en tikkertje.  In het donker is dit best wel spannend.  Nog even tellen of iedereen 
er weer is en dan door het even donkere pad weer terug naar ons verblijf. 

Daar toegekomen keken we nog een film.  Natuurlijk met bijhorende chips en drankje.  Na de film 
kropen we allemaal supermoe ons bedje in.  Het duurde niet lang voor iedereen in dromenland was 
beland. 



 

Op zondag kregen we zangles.  Er kwam een mevrouw, Anne, langs die ons de liedjes leerde zingen die 
we ook in de kerk zullen brengen.  Ook dit vond ik heel leuk.  De mevrouw kon heel mooi zingen en 
deed dit heel goed.  

Aan het einde van de voormiddag sloten we het weekend af met een kleine bezinning in de kapel van 
kerk. 

      

 

Ik vond het weekend best wel leuk.  We moesten heel veel leren en dat was soms wel zwaar en af toe 
(mag ik eerlijk zijn? ik durf het niet zo goed te zeggen)  soms een beetje saai.  Gelukkig werden de lesjes 



die we kregen altijd afgewisseld met iets luchtigs gerelateerd aan het onderwerp.  Het uitbeelden van 
zegswijzen, het maken van een collage, ons kruisje maken, een filmpje kijken.  We kregen ook af en 
toe een pauze.  Dan mochten we vrij buiten spelen op het domein en rond het huisje waar we 
verbleven.  Daar konden we ons dan even uitleven.   

En op tijd en stond kregen we natuurlijk ook iets lekkers te eten.  Het eten was er heel lekker en we 
kregen twee keer warm eten.  ’s Middags frietjes met kip en ‘s avonds spaghetti.  Wie zou daar niet 
vrolijk van worden?   

Moe maar voldaan ging ik op zondagmiddag naar huis.  Mijn vormsel komt steeds dichterbij, maar ik 
ben er helemaal klaar voor. 

LODE 

 


