
Het catechumenaat 
in het bisdom Antwerpen
Een traject op weg naar de drie initiatiesacramenten van 

doopsel, vormsel en eucharistie

Je bent 14 jaar of ouder en 
wil graag gedoopt worden of 

het vormsel ontvangen?
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Naast de persoonlijke begeleiding van een catechist of begeleider 
in de plaatselijke geloofsgemeenschap zijn er de volgende stappen:

‘Het is een bemoedigend teken dat er mensen zijn die er opnieuw bewust voor kiezen christen te worden.  
Ze zijn als het ware de ‘verkenners’ voor de wegen van het christen worden in een niet langer christelijke maatschappij en  
zij worden daarbij zelf verkondigers van het geloof.’  (Verklaring van de Belgische bisschoppen, Volwassen worden in geloof, nr 11)



De weg naar het vormsel
Naast de persoonlijke begeleiding van een catechist of begeleider 
in de plaatselijke geloofsgemeenschap zijn er de volgende stappen.
Er zijn twee verschillende trajecten mogelijk:
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uitverkiezing

eerste zondag 
Veertigdagentijd

ontmoetingdag 
in Antwerpen
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Pinksteren

viering van  
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in de Kathedraal

ontmoetingdag 
in Antwerpen

een zaterdag 
in september Vooravond van 

Allerheiligen

viering van  
het vormsel 

in de Kathedraal
‘Het is een bemoedigend teken dat er mensen zijn die er opnieuw bewust voor kiezen christen te worden.  
Ze zijn als het ware de ‘verkenners’ voor de wegen van het christen worden in een niet langer christelijke maatschappij en  
zij worden daarbij zelf verkondigers van het geloof.’  (Verklaring van de Belgische bisschoppen, Volwassen worden in geloof, nr 11)
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info en aanmelding via mail catechumenaat@bisdomantwerpen.be

www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/de-weg-van-het-catechumenaat-het-bisdom-antwerpen
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