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GEZINSVIERINGEN 
 

Af en toe nood aan een adempauze in de 
drukte van elke dag? Af en toe zin om stil te 
staan bij wat de Bijbel nog kan betekenen in 
deze tijden?  
Dan is een gemeenschapsviering misschien 
wel iets voor jou en u gezin… een viering op 
maat van jongeren en gezinnen. Op 
regelmatige basis organiseren we een 
viering met wat meer ruimte voor zang, 
verhalen, knutsel- of andere activiteiten. De 
ene keer zullen jongeren zich meer 

aangesproken voelen, de andere keer zal de viering meer gericht zijn op jongere kinderen. 
Bedoeling is dat jong en oud zich in onze parochie goed voelen. De data van deze 
gezinsvieringen vindt u terug achteraan in deze flyer. 
 
 
 
 

EERSTE COMMUNIE 
 
Ben je 7 of 8 jaar oud (tweede leerjaar) 
dan kun je samen met je ouders kiezen 
om je eerste communie te vieren. In 
onze parochies gebeurt de meeste 
voorbereiding thuis, want het is het 
gezin dat kiest om God een plaats te 
geven in hun leven. Daarnaast zijn er 
nog enkele bijeenkomsten met alle 
communicanten samen. De ouders 
worden ondersteund door de parochie 
die ouderavonden en gemeenschaps-
vieringen organiseert. Tijdens een 

ouderavond wordt de werking verder toegelicht en is er ook gelegenheid tot inschrijven. De 
data van de ouderavond en de viering vindt u achter aan in deze flyer.  
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RUACH (Geloofsbelijdenis op 12-jarige leeftijd) 
 
Ben je 11 of 12 jaar oud, dan is dit misschien 
iets voor jou: Ruach. Een oud Hebreeuws 
woord dat zoiets betekent als adem of wind.  
Van oktober tot april gaan we op stap en laten 
we ons door die frisse wind meevoeren. 
Waarheen? Hierover krijgt u meer uitleg op de 
ouderavond. 
Waarom Ruach (doen)? Om de dingen rondom 
ons eens samen op een andere manier te 
bekijken: jezelf, anderen, de wereld en God. 

Hoe? Op een speelse manier, maar ook zoals Jezus dat een hele poos geleden (zo’n 2000 
jaar!) aan zijn vrienden heeft getoond, door zomaar dingen te doen voor anderen.  
Feest? Vast en zeker!  Samen delen en feesten is één van de dingen die Jezus heel belangrijk 
vond. De data voor de ouderavond en de geloofsbelijdenis vindt u achteraan in deze flyer. 
 

JONGERENPAROCHIE (VORMSEL OP 17 JARIGE LEEFTIJD) 
 
JP, jiepie uitgesproken, staat letterlijk voor 
‘Jongeren Parochie’.  We zijn een groep 
jongeren die er samen voor kiezen op tocht te 
gaan, op weg naar het vormsel op 
zeventienjarige leeftijd. Ben je ook op zoek 
naar zingeving, naar een eigen manier van 
leven, op zoek naar antwoorden op allerlei 
vragen, op zoek naar jezelf en je plek in de 
wereld, op zoek naar wat geloven voor jou kan 
betekenen…, wel dan nodigen we je graag uit. 

Misschien lijkt het wel een lange tocht (vijf jaar), maar op die lange weg ontmoet je vele 
mensen, met verschillende meningen. Je discussieert over hedendaagse waarden en 
normen, samen gaan we in debat met 
leeftijdsgenoten over thema’s zoals 
“vriendschap”, “relaties”, “liefde”, “dood” en 
“Godsbeelden”.  
Samen leer je ook wat het betekent om een 
christelijk engagement aan te gaan. En zo 
bereiden we ons voor op een verdraaid moeilijke 
keuze en tevens het hoogtepunt van deze lange 
weg: kies ik er voor om mijn vormsel te doen of 
niet? Dit betekent net zoiets als: durf ik kiezen 
voor het opnemen van een gelovig engagement?  
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Ouderavonden 

 Ruach: dinsdag 24 september 2019 om 20u00 (in Don Bosco) 

 1e communie: maandag 14 oktober 2019 om 20u00 (in Heilig Hart Oud-Heverlee) 

 

Vieringen 

 Vormselviering: zaterdag 9 november 2019 om 16u00 (in Don Boscokapel) 

 Geloofsbelijdenis: zondag 3 mei 2020 om 11u00 (in St Anna) 

 1e communie: zaterdag 16 mei 2020 om 10u30 (in St Anna) 

 

Gezinsvieringen 

 Zaterdag 12 oktober 2019 om 19u00 (Gezinsviering in St Anna) 

 Vrijdag 20 december 2019 om 19u30 (Kerstbezinning door JP in Don Bosco) 

 Dinsdag 24 december 2019 om 18u30 (Kerstwake in St Anna) 

 Zondag 19 januari 2020 om 11u00 (Gezinsviering in St Anna) 

 Zondag 2 februari 2020 om 11u00 (Lichtmisviering St Anna) 

 Zondag 22 maart 2020 om 11u00 (Gezinsviering in St Anna) 

 Vrijdag 10 april 2020 om 19u30 (Goede vrijdagsviering door JP in St Anna) 

 Zaterdag 11 april 2020 om 18u30 (Paaswake in St Joris) 

 Zaterdag 9 mei 2020 (Slotdag JP en Naamopgave Ruach in St Anna) 

 Zondag 21 juni 2020 om 11u00 (Gezinsviering in St Anna) 

 

CONTACTPERSONEN 
 
Parochiepriester:   E.H. Stefaan Callebaut,  

Dorpsstraat 26, 3360 Bierbeek 

 0476/86.64.99 
 catecheseoase@gmail.com 

Eerste communie:               An Grosemans 
 0475/56.10.98 

                  1c.oh.sjw@gmail.com  
Ruach:  Marijke Albrechts  

 016/40.43.04 
  marijke.albrechts@gmail.com   
Jongerenparochie:    Jana Maes 

 0499/70.59.68  
      Jana.oh@live.be   
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