
CATECHESE BLAASVELD: ZATERDAG 3 DECEMBER 2022 
 
Onze derde catechese bijeenkomst handelde over ‘DE NAAMOPGAVE’ als 
voorbereiding op het vormsel. 
Voor deze bijeenkomst hadden we onze jongens en meisjes als opdracht 
meegegeven om de betekenis van hun eigen naam op te zoeken.  
1. Wat betekent jouw naam eigenlijk? 
2.Waarom hebben jullie ouders, jou deze naam gegeven? 
Ook in de bijbel worden mensen geroepen door God. Vaak krijgen ze een nieuwe 
naam die past bij de nieuwe opdracht die ze krijgen. Een voorbeeld hiervan is Petrus, 
die eigenlijk Simon heette. Maar Jezus gaf hem een nieuwe naam, die paste bij de 
opdracht die hij van Jezus kreeg. Jezus zei: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 
kerk zal bouwen.” (Mt16,18-19). 
Dit voorbeeld komt uit het evangelie dat bijna 2000 jaar oud is. 
Na de uiteenzetting, waarom die naamopgave zo belangrijk is, knutselden onze 
vormelingen nog een mooie kaart met hun naam en foto erop. 
 

Om 19.00 uur volgde de viering 
van de naamopgave, waarop 
ouders, grootouders, broers, 
zussen en vrienden uitgenodigd 
waren. Tijdens deze viering 
bevestigden onze kandidaat-
vormelingen dat ze graag 
gevormd willen worden, door 
duidelijk hun naam uit te spreken 
en hun mooie kaartjes op te 
hangen op een bord in de kerk. 
Dit bord blijft in onze kerk staan 
tot na het vormsel op 6 mei 2023. 
Bij hun doopsel deden hun 
ouders , peter en meter dit in hun 
naam. Nu bevestigden ze zelf, in 
eigen naam, duidelijk dat ze 
Jezus beter willen leren kennen 
met de hulp van de Heilige 
Geest. Eén van de ouders, in 
naam van de parochie en de 
andere ouders, bevestigde 
tijdens de viering dat ze er 12 
jaar geleden, bewust voor 
gekozen hadden om hun kind te 
laten dopen en ze bevestigde 
ook dat de vormelingen er 
konden op rekenen dat ze hen in 
de toekomst zouden blijven 

steunen en aanmoedigen om de juiste weg te kiezen. 
 
Bij onze volgende bijeenkomst is het KERSTMIS, dan vieren we samen met onze 
vormelingen de geboorte van het kind Jezus! 


