
VORMELINGENDAG MET PASSIE

  

Beste vormselcatechisten, 

Graag geven we jullie al wat info over de Vormelingendag 2018. 

WAT – Een uniek gebeuren in ons bisdom, op uitnodiging van Mgr. Bonny. Een dag van catechese, 

samen groeien in geloof, ontmoeting, bemoediging, zang, gebed en spektakel. 

Vormelingendag 2018 vindt plaats in Lier gecombineerd met het multimediale spektakel De Passie. 

Vandaar de titel “Vormelingendag met Passie”. Het gaat ons niet om de show op zich, maar 

om het verhaal tussen lijden en liefde, van twijfel naar hoop. Dit is het sterke thema dat als een 
rode draad doorheen de dag zal lopen. Met een VIP-vak voor ons op het plein en met bussen naar en 
van Lier, willen we het jullie heel makkelijk maken.  

14u45 aankomst met bussen in Lier 

15u00 start van de vormelingendag met Passie 

 werkwinkel zang met passie 

 gebedsviering  

 impuls tot geloofsgesprek rond het kruisje dat ze als vormeling allemaal dragen 

18u00 etenstijd met eigen boterhammen. Wij zorgen voor een kommetje soep. 

18u45 vertrek naar ons vak op het plein 

20u00 start van De Passie 

21u30 vertrek naar de bussen 

WANNEER – Op zaterdag 24 maart 2018 (zaterdag voor palmzondag) geven we om 15u het 

startschot. De Passie duurt tot 21u30, waarna jullie per bus terugkeren naar huis. 

WAAR – Op diverse locaties in Lier. Meer info over waar je verwacht wordt, volgt na de zomer. We 

beperken de wandelafstanden tussen de verschillende locaties. 

WIE – Alle jongeren die in 2018 gevormd worden en hun catechisten. Aarzel niet om ouders van 

vormelingen aan te spreken om te begeleiden, zo worden ook zij deel van deze dag! Voor je eigen 
comfort op zo’n dag is het interessant om per 5 à 10 vormelingen een begeleider te voorzien. 

HOE – Inschrijven per parochie of pastorale eenheid via dit online formulier. Je kan inschrijven met 

voorlopige aantallen tot 1 december. Ten laatste 2 december vragen we per mail de definitieve 
aantallen op met een betalingsopdracht erbij.  

HOEVEEL – De deelnameprijs bedraagt 15 euro per deelnemer. Inbegrepen: verzekering voor de 

hele dag, busvervoer heen en terug, een vormelingendagsjaaltje, soep en de Passie. Boterhammen 
breng je zelf mee. Diverse parochies komen zelf tussen in de deelnamekost; onze dank daarvoor. 

Nog vragen? Meer info nodig? Mail naar anais.fayt@ijd.be of bel 03/454.11.44  

Check zeker in de komende weken de website www.vormelingendag.ijd.be   

https://goo.gl/forms/ryE7Yc7eCuA2eSQB3
mailto:anais.fayt@ijd.be
http://www.vormelingendag.ijd.be/

