
 
 
 

Aan de vormheren, pastoraal vrijgestelden, zoneploegen, catechisten, andere 

pastorale medewerkers van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen  

Mechelen, 21 augustus 2020 

Betreft: afspraken vormselvieringen en eerste communievieringen najaar 2020 

 

Beste 

Zoals beloofd bezorgen we je vandaag meer concrete info in verband met de vieringen van 

het vormsel en de eerste communie in het najaar.  

 

VORMSELVIERINGEN 

 

1. De twee voorziene weekends (26-27 september en 3-4 oktober 2020) en de reeds 

doorgegeven uren, plaatsen en vormheren worden bevestigd en blijven behouden. 

 

2.  De coronamaatregelen en het beperkt aantal mensen dat in de kerken mag 

samenkomen, maken een vormselviering in grote groep in het kader van een feestelijke 

eucharistieviering bijzonder moeilijk. 

 

3. We kiezen daarom voor een vereenvoudigde orde van dienst op de dag van het vormsel 

(cf. 4). In de dagen daarvoor opteren we voor een verzorgde liturgische viering met de 

groep vormelingen (cf. 5). 

 

4. Vormselviering 

 

4.1. Orde van dienst vormselsacrament 

 

De vormheer (met mondmasker) begroet elk kind met zijn kring hartelijk, met passende aandacht. 
Om het geheel binnen de voorziene tijdsduur te laten verlopen, is er geen ruimte voor lange 
gesprekken. We voorzien per vormeling drie minuten. In de bijlage bij deze mail vind je de 
uitgeschreven orde van dienst. Je vindt ook alles terug op www.vlbm.be. 
 
 

 

 



 
 
 

4.2. Aandachtspunten en afspraken 

 

a. Alle aanwezigen in de kerk dragen een mondmasker, behalve de kinderen onder de 

12 jaar.  

b. De plaatselijke pastorale verantwoordelijken zorgen ervoor dat een doos met 

voldoende wattenstaafjes aanwezig is. 

c. Vormheren kunnen heilig chrisma bekomen bij de regiodeken. 

 

d. Catechisten en parochiemedewerkers zorgen voor: 

 

 uitnodiging aan de vormelingen om met hun gezin (mensen die onder één dak 

wonen) en hun sociale bubbel van vijf op een specifiek tijdstip om in de kerk te 

zijn. Dit is een groepje van maximaal tien mensen (inclusief de vormeling) die 

geen afstand moeten houden van elkaar.  

 

 een tijdschema zodat om de drie minuten een groepje kan doorschuiven voor het 

ontvangen van het vormsel 

 

 het vermijden van iedere vorm van samenscholing rond het kerkgebouw 

 

 een hartelijk onthaal van de vormelingen en hun gezin 

 

 feestelijke achtergrondmuziek in de kerk en versiering zoals voor de 

voorafgaande viering (cf. 5) 

 

 het vlot aanschuiven (goed aansluitend met 2 meter tussen elk groepje) en 

voorzien een markering 

 

 een duidelijk circulatieplan in de kerk zodat groepen elkaar niet kruisen: een 

aparte in –en uitgang. 

 

 het toesturen van een catechetische duiding bij de symboliek van de 

vormselviering als dit niet eerder kon gebeuren (ter suggestie 

https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Vormsel en/of 

https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Heilige+Geest) 

 

 het tijdig contact opnemen met de vormheer 

 

 afspraken maken met de kerkraad indien nodig 

 

https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Vormsel
https://www.bijbelin1000seconden.be/menu/tiki-index.php?page=Heilige+Geest


 
 
 

e. Gezien er geen Eucharistie gevierd wordt tijdens het vormsel overleggen de 

pastoraal verantwoordelijken wanneer ze in het vormselweekend de viering van de 

Eucharistie aanbieden (op een ander uur, op een andere plaats). 

 

 

5. Voorafgaande liturgische viering met de groep vormelingen 

 

In de dagen voorafgaand aan de vormselviering is het bijzonder zinvol om de 

vormelingen samen te brengen in de kerk. In gewone omstandigheden gebeurt het voor 

een of meerdere repetities, nu voor een liturgische viering. Het fysiek mogen samenzijn 

met de catechisten, priester of diaken zal de vormelingen bemoedigen. Het samen vieren 

bereidt hen ook goed voor op het ontvangen van het vormselsacrament.  

 

5.1. Deze liturgische viering kan gebeuren in de vorm van een gebedsdienst. Het is 

zinvol om waar dit mogelijk is met de vormelingen Eucharistie te vieren. 

Doopherdenking, Eucharistie en vormsel verbinden zo de drie momenten van de 

initiatie.  

 

5.2. In deze voorafgaande liturgische viering krijgen het uitspreken van de 

doopbelofte en van het geloof van de Kerk een uitdrukkelijke plaats. Ook wordt 

er gebeden om het komen van de Geest. Zo komen de voorbereidende 

elementen uit de vormselviering hier aan bod. 

 

5.3. In bijlage vindt u een uitgewerkte suggestie van Gebedsdienst met vormelingen 

najaar 2020. Waar men Eucharistie kan vieren met de vormelingen in die dagen 

voor het vormsel, kunnen de elementen uit de gebedsdienst makkelijk in de 

Eucharistie geïntegreerd worden.  

 

5.4. Aandachtspunten en afspraken: 

 

a. Allen in de kerk dragen een mondmasker, behalve de kinderen onder de 12 jaar. 

b. Catechisten en parochiemedewerkers zorgen voor: 

 

 uitnodiging aan de vormelingen met dag, uur en plaats voor de voorafgaande 

liturgische viering waarop ze verwacht worden 

 

 afspraken wie de viering zal leiden 

 

 versiering zoals voorzien in de orde van dienst 

 



 
 
 

 volgblaadje zodat de vormelingen goed aan de viering kunnen deelnemen (cf. 

in bijlage) 

 

 toelichting bij het verloop en de organisatie op de dag van het vormsel 

 

 

EERSTE COMMUNIE 

 

1. Het volwaardig meevieren van de Eucharistie is een belangrijk moment in de christelijke 

initiatie. De eerste keer waarop iemand de heilige communie ontvangt, is dan ook rijk 

aan betekenis. Het spreekt voor zich dat de eerste communie thuishoort in de viering van 

de Eucharistie en niet kan plaatsvinden binnen een gebedsdienst. 

 

2. De eerste communie gebeurt in de gewone zondagse viering van de eucharistie met 
bijzondere aandacht voor de kinderen die voor het eerst de heilige communie ontvangen.  
(met respect voor de coronamaatregelen, cf. 3) 
 

3.  Waar men groepen eerste communicanten samenbrengt in een Eucharistie, houdt men 

zich aan het volgende: 

 

 respecteren van het maximum toegelaten aantal aanwezigen per viering. Voor 

dit cijfer dienen kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend te worden 

 

 de eerste communicanten zitten bij hun ouders 

 

 allen boven de 12 j dragen een mondmasker 

 

 alle aanwezigen blijven tijdens de hele viering op hun plaats 

 

 samenzang en koren zijn niet toegelaten, een cantor kan wel 

 

 instrumentale muziek kan, maar enkel snaar- of slaginstrumenten (geen 

blaasinstrumenten) 

 

 aanbrengen van de gaven is niet toegestaan 

 

 een tekst lezen kan wel, maar dan dienen ambo en micro ontsmet te worden als 

iemand anders komt lezen 



 
 
 

 

 bij het uitreiken van de heilige communie gaat de priester naar de families toe 

 

 vermijden van samenscholing voor of na de Eucharistie 

 

Graag danken we allen die in deze bijzondere tijd zich inzetten om de uitgestelde vieringen 

van vormsel en eerste communie binnen de beperkte mogelijkheden tot een inspirerend 

gebeuren te maken.  

Dank om loyaal mee te werken aan de aanpak die we voorstellen. Geen enkele aanpak is 

volmaakt. Er werden keuzes gemaakt. Als we die goed in praktijk omzetten, bieden we de 

kinderen en hun families sterke momenten van thuiskomen in de kerkgemeenschap. 

 

Vriendelijke groeten 
 

An Mollemans 
Vicariaal verantwoordelijke liturgie en catechese 
an.mollemans@vlbm.be 
0478 54 72 84 
 


