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Woord aan de ouders 
 

Je hebt de ‘Gids voor de zegening’ van de kanaalkerken Oostakker, Desteldonk 

en Mendonk in handen. Deze brochure geeft een overzicht van het 

zegeningstraject 2022-2023. 

 

Op zaterdag 29 april 2023 zal priester Chris de jongeren individueel zegenen. 

Hiermee krijgt uw kind een christelijk ritueel bij de overgang van “klein” naar 

“groot” 

 

Vooraf aan de zegening doorloopt uw kind een kort voorbereidingstraject. Dit 

omvat twee engagementsactiviteiten naar keuze. Zie hiervoor verder in de gids 

voor meer info. Daarnaast wordt uw kind verwacht op twee repetities om de 

viering optimaal voor te bereiden. 

 

We zijn ervan overtuigd dat je met deze gids een antwoord krijgt op de meeste 

van je vragen rond de zegening. Mocht dit niet zo zijn, aarzel dan niet om ons te 

contacteren. 

 

Het catecheseteam. 

 
 
 

Onze manier van werken 
 
VOORAF 

 
Om de zegening te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn in de rooms-
katholieke kerk én de rooms-katholieke godsdienstlessen volgen op school. 
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INTRODUCTIE 
 

Op 30/9/2022 heeft de introductie plaats. Tijdens deze kennismaking, maak je 
samen met je zoon of dochter de keuze om de zegening te ontvangen. 
 
 
ENGAGEMENT 
 

Deze engagementen zijn een vorm van dienstbaarheid aan anderen, meer 
bepaald aan mensen in een kwetsbare situatie. De kandidaat zegening kiest 2 
activiteiten uit de aangeboden mogelijkheden. 
 
 
 
 

Kalender 
 
Na de definitieve inschrijving en de betaling van het inschrijvingsgeld, ontvang je 
een mail met de info rond de keuze engagementen. Hierbij duidt je 2 keuzes 
aan. Nadien ontvang je een bevestigingsmail met de concrete afspraken. 
De data van een aantal engagementen worden later bevestigd.  
 
Om de viering van de zegening goed te kunnen voorbereiden, wordt je 
zoon/dochter verwacht op de repetitie. De data zal je later nog via mail 
meegedeeld worden. 
 
 
 
Legende: 

 
Basiliek O-L Basiliek Oostakker-Lourdes 
Kerk O Kerk Oostakker 
Kromme Boom vzw De Kromme Boom, Eikstraat 81 Oostakker 
Mozaïek vzw Mozaïek, Wolfputstraat 106 Oostakker 
OCO   Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30 Oostakker 
Vincenthof  vzw Vincenthof, Gasthuisstraat 10 & 21 Oostakker 
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DATUM UUR ACTIVITEIT PLAATS 

Zat 30 sept  13u30 – 16 u. Infomoment en inschrijving Kerk O 

Zat 28 jan 9 -12 u. Keuze : Damiaanactie OCO 

  Keuze: Bezoek Kromme Boom Kromme Boom 

Woe 22 feb 18u. Keuze: Asviering en sobere maaltijd Kerk O 

Woe 29 mrt 14 – 16 u. Keuze: Bejaardenbezoek Vincenthof 

Vrij 21 april 19 u. Keuze : Bedevaartsoord Basiliek O.L 

Woe 26 apr 18.30-19.30 u. Repetitie liederen Kerk O 

Vrij 28 april 18.30 – 20 u. Algemene repetitie Kerk O 

Zat 29 apri 16 u.  ZEGENING Kerk O 

 

 

Informatie bij de keuze engagementen 
 

Omwille van corona zijn een aantal engagementen nog onder voorbehoud. We 
kunnen hiervoor dus nog geen datum vastleggen.  
 
KEUZE: BEZOEK AAN DE KROMME BOOM:  
(Onder voorbehoud) 
 
- De Kromme Boom is een zorgproject dat open staat voor mensen in een 

echte noodsituatie. Ze glippen door de mazen van het welvaartsnet en 
kunnen niet meer functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand 
ervan. Wij brengen een bezoek aan de sociale werkplaats en maken kennis 
met hun werking. 

- Plaats: vzw Kromme Boom Eikstraat 81 Oostakker 
- Aantal deelnemers: max 15 
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KEUZE: DAMIAANACTIE:  
zaterdag 29 januari  van 9 tot 12.00 u. 
 

- Na een duidend moment over de actie verkopen we huis-aan-huis de 
befaamde stiftjes. Voorzie warme kledij en eventueel regenkledij. 

- Plaats: Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30, Oostakker  
- Aantal deelnemers: onbeperkt.  
- Ook ouders zijn van harte welkom als begeleider. 
 
 

 
 

 
KEUZE: ASWOENSDAG VIERING EN SOBERE MAALTIJD 
Woensdag 22 februari  
 
- Samen met de parochianen wonen we de viering van aswoensdag bij 
- Na de viering bekijken we de film van Broederlijk Delen over het jaarthema 
- Aansluitend hierop gaat de sobere maaltijd (soep en brood) door 
- Plaats: parochiekerk Oostakker 
- Ook ouders zijn van harte welkom 
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KEUZE: BEJAARDENBEZOEK: . 
Woensdag 29 maart van 14utot 16u. 
 
- We brengen een bezoek aan het woonzorgcentrum Vincenthof te Oostakker. 

De pastorale dienst heet ons welkom en begeleidt ons verder. We halen de 
bewoners even uit hun isolement door er een praatje mee te slaan of een 
kleine wandeling mee te maken.  

- Plaats: vzw woonzorgcentrum Vincenthof, Gasthuisstraat 10 & 21, Oostakker 

- Aantal deelnemers: max 15. 

 

 
 

 
 
 
KEUZE: BEZOEK AAN HET BEDEVAARTSOORD 
Vrijdag 21 april om 19u 
 
 

- We worden rondgeleid in het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes. Men 
schetst ons een stukje geschiedenis en geeft ons uitleg over de basiliek. 

- Plaats: basiliek Oostakker 
- Aantal deelnemers: onbeperkt.  
- Ook ouders zijn van harte welkom. 
 

 



7 

 
 

 

Nog enkele weetjes … 
 

INSCHRIJVINGSGELD 
 
De ouders van de kandidaten voor zegening betalen 10,00 euro via overschrijving 
op BE45-7360-4331-3089  met als mededeling zegening Oostakker en de naam 
van uw zoon/dochter. 
In dit inschrijvingsbedrag is inbegrepen: 

- de kosten verbonden aan de werking  
- de verzekering van je kind 

 
PUBLICATIE NAAM  EN FOTO VAN JE KIND 
 
- Na de zegening publiceren we de groepsfoto’s en de namen van de kinderen 

in het parochieblad. Op de website kan je enkele dagen na de viering de 
foto’s terugvinden. Wij houden uiteraard rekening met de wensen die je als 
ouder ingevuld hebt op de privacyverklaring bij de inschrijving. 

 
VERLOFBRIEFJE WERK OUDERS 
 
- Wie recht heeft op een verlofdag n.a.v. de zegening kan hiervoor een 

schriftelijk bewijs krijgen. 
- De verlofbriefjes worden uitgedeeld na de slotrepetitie (zie kalender).  
- Nadien zijn ze verkrijgbaar via mail naar  

vormsel.oostakker@telenet.be 

  

mailto:vormsel.oostakker@telenet.be
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Contactadressen 
 

PASTORAALCOÖRDINATOR 
 
Petra Mussche  
09 345 05 11 
0492 486 593 

Groenstraat 47 

petra.mussche@scarlet.be 
 

9185 Wachtebeke 

  
  
PRIESTER 
 
Simoens Chris 
09 360 37 86  
0475 82 71 69 Tulpenlaan 3 
chris.simoens@proximus.be 9080  Lochristi 
 
 
PAROCHIESECRETARIAAT 
 
09 355 55 74 Oostakkerdorp 40 
bavoparochie@kerknet.be 9041 Oostakker 
 
WEBSITE PAROCHIE 
www.bavoparochie.be 
 
 
VORMSELSECRETARIAAT 
 
De Mol Annemie 
09 330 02 53 
0468 08 63 44  
vormsel.oostakker@telenet.be 

mailto:chris.simoens@proximus.be
mailto:bavoparochie@kerknet.be

