
 

Gent, 21 augustus 2020 

 

Aan de pastoors-moderatoren, 

Aan de priesters, diakens, parochieassistenten,   

de leden van parochieploegen en de vormselcatechisten   

 

Beste allen,  

 

We hebben de Goede Week en de Paastijd 2020 op een bijzondere manier beleefd: ingehouden, een 

feestvreugde die we enkel online en verbonden in gebed konden delen. En dus ook geen vormsels of 

eerste communies op de paaszondagen. 

Begin april werd beslist om de vormsels te verplaatsen naar het najaar en de eerste communies naar 

het pastorale jaar 2020-2021. In ons bisdom spraken we af dat de vormselvieringen zouden plaats 

vinden in het weekend van 26/27 september. Om dat te kunnen realiseren kregen de pastoors-

moderatoren een delegatie om te vormen. Een aantal vormheren zal hen bijstaan.  

Vandaag kunnen we een kader aanreiken om deze vieringen te organiseren conform de geldende 

coronamaatregelen. Dit kader zal nu in elke nieuwe parochie geconcretiseerd en gecommuniceerd 

moeten worden.  

Ik ben er mij terdege van bewust dat dit de komende weken bijzondere inspanningen zal vergen. 

Maar het is goed dat we uitgerekend in deze tijd jongeren en hun ouders kunnen verwelkomen in de 

Kerk en dat doorheen het vormselsacrament Gods geest van kracht en wijsheid over hen kan komen. 

We zijn een gastvrije kerk waar mensen welkom zijn en waar God en Zijn Geest voelbaar zijn, 

opdat mensen kunnen leven “in de vreugde van de Geest”. 

De omstandigheden dwingen ons om te vieren met kleine groepen. Daarom kiezen we voor 

vormselvieringen zonder eucharistie. Wat de eerste communie betreft, is het hoe dan ook belangrijk 

dat ze gebeurt in de context van een eucharistieviering op zondag. 

Nogmaals veel dank voor al jullie inspanningen, in het bijzonder in deze onzekere tijden. Ons geduld 

en dat van vele mensen is danig op de proef gesteld. Zelf hoop ik van harte dat ik de komende 

maanden eindelijk kan komen waar ik als bisschop moet zijn: in de dekenaten en parochies. 

 

Verbonden groeten, 

 

Bisschop Lode Van Hecke 


