
Acolietenstage  

met liturgische verwijzing in Kerk en Leven 

Doel Verplichte acolietenstage voor toekomstige vormelingen 
met catechetische toets 
• Toekomstige vormelingen worden ondergedompeld in 

de liturgie 
• Ze denken na over hun inbreng in de kerk 
• Veel ouders komen mee naar de kerk 
• Het brengt een andere sfeer in de sacristie. 
• Op de foto houden ze een attribuut vast dat verwijst 

naar de liturgie. 
Omschrijving  Voor de eerste instapviering is een duiding naar ouders 

toe. Vormelingen hebben dan een aparte activiteit. 
 Cel catechese bezoekt de klassen in de basisscholen: 

informatie opzet + vraag naar medewerking 
 Toekomstige vormelingen krijgen brief + vragenlijstje 

via school 
 Zij vullen vooraf, op school, het vragenlijstje/interview 

in. 
 Verantwoordelijke catechese stelt lijst op met 

beurtsysteem voor de vormelingen, per kerk 
 Vragenlijsten worden opgehaald door 

verantwoordelijke van de cel catechese. 
 De vragenlijstjes liggen in de sacristie van de 

betreffende kerk. 
 Na de eucharistie vullen de twee acoliet-vormelingen 

in spé de laatste vragen van het interview in. 
 Wanneer de ouders, rekening houdend met de 

privacywetgeving, toestemming gaven, komt dit korte 
interview in K&L en op facebook, met een foto van de 
stagiair-acolieten van dienst, telkens met een 
(liturgisch) symbool bij zich. 
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Foto’s en getuigenissen over de stage in Kerk en Leven 

"Met ‘goede zorg’ deed Hauke de 

uitvoering van de haar toever-

trouwde acolietentaken. “Ik doe 

mijn vormsel”, aldus Hauke, 

“omdat ik wil behoren bij de 

groep van christenen en met een 

goed gevoel het middelbaar on-

derwijs wil instappen.” Deze sta-

geopdracht was voor mij ‘echt su-

per leuk’, zo schreef Hauke neer 

op de evaluatie nadien.”  

 

“Linke verklaarde na de eucha-

ristieviering in de sacristie aan 

mij dat ze onder de indruk was 

van ‘toen Jezus aanwezig kwam 

in het brood’. Om het met een 

moeilijke term te zeggen:  

onder de indruk van de 

‘consecratie’ dus… Voor Linke 

was deze stage een ‘toffe’  

ervaring en ze sluit niet uit dat 

ze mogelijks nog eens zou  

terugkomen…” 


