
STARTDAG CATECHESE TISSELT – WILLEBROEK – BLAASVELD 
 
Frank De Boosere kon deze week 
niets goed vertellen. Voor 
zaterdag voorspelde hij veel wind 
en regenbuien. Maar dat was 
buiten ons gerekend? De 
catechisten en kandidaat-
vormelingen hadden goed weer 
besteld en vermits wij er zeker van 
zijn dat wij hierboven goed 
aangeschreven staan, waren we 
er dus ook zeker van dat onze 
weerman het niet bij het rechte 
eind had. Wij hadden er dus het 
volste vertrouwen in, de zon zou 
van de partij zijn op zaterdag. Wie 
had het bij het juiste eind? Wij natuurlijk. Er was een beetje wind, maar het is nu 
eenmaal herfst en… de zon scheen! 
 

Om 13u30 stond bijna iedereen vol 
enthousiasme klaar op de parking in de 
Broekstraat te Blaasveld.  
Onze jongens en meisjes werden in vijf 
willekeurige groepjes verdeeld. Het was de 
bedoeling dat de vormelingen uit Tisselt, 
Willebroek en Blaasveld elkaar leerden kennen 
daarom ook kreeg elk kind een etiket met zijn 
naam erop dat op de jassen of pulls gekleefd 
kon worden. 
 

Dan konden ze op hun geloofstocht vertrekken. De eerste halte was aan het 
kapelletje van de 14 bunders. 
 

   
  
 Op deze geloofstocht zouden vijf thema’s aan bod komen. Via een soort 
doorschuifsysteem kwam elk groepje in contact met de verschillende thema’s. 
Verhalen of parabels als: de Ark van Noah, de Verloren Zoon, Kaïn en Abel en ook 
de 10 geboden kwamen aan bod.  



De catechisten vertelden de verhalen, verduidelijkten de inhoud en toetsten alles aan 
onze huidige tijd. Het was aan de vormelingen om de verbanden en de bedoeling te 
zoeken met voorbeelden uit de samenleving. En er werd ook tijd gemaakt om samen 
te bidden. 
 

                   
 
Rond 16u30 kwamen alle kandidaat-vormelingen 
samen aan de blokhut van het domein Scheyvaerts 
voor een picknick. Ook de ouders en het ganse gezin 
waren uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Elke 
aanwezige bracht iets mee om te eten of te drinken.  
Dit alles werd samen op één grote lange tafel geplaatst. 
Samen delen en eten was de bedoeling zoals in het 
verhaal van de vijf broden en twee vissen. Vooraleer 
iedereen aan de picknick begon, vertelde Koen eerst  
dit wonderbaarlijke verhaal op zijn eigen ludieke wijze, 
zodat jong en oud genoot. 
 
En ja hoor! Ook bij ons gebeurde hetzelfde wonder. 
Nadat alle voedsel en drank verzameld lag op tafel, een dankgebed werd gezonden 
en uiteindelijk iedereen voldaan was, was er nog overschot op tafel te vinden. 
Zo werd het wel heel duidelijk. Als we samenwerken, ook aan de anderen denken en 
samen delen wordt het gezellig en kunnen we heel veel bereiken. 
Het werd dan ook vlug 17u00 en sommigen vergaten zelfs dat het tijd was om naar 
huis terug te keren. Nog even samen spelen is natuurlijk heel plezierig en daar was 
dan ook nog even tijd voor! 

      



 
 
We mogen echt wel zeggen dat onze eerste catechesebijeenkomst een succes werd. 
En zo zijn we op onze tocht vertrokken, op tocht naar ons Vormsel !!! 
 

 


