
 

Catecheseplaats: SINT-LAURENTIUS 

Vormselcatechese  2019-2020 
________________________________________________________________ 
11 oktober 2019 
 
Aan de ouders van de kandidaat-vormelingen 2020 
 
Betreft: Nieuwsbrief catechesegroep Sint-Laurentius: 
catecheseactiviteiten in oktober-november- december 2019 
 
 
Beste ouders 
 
Bij deze stellen wij u de eerste echte nieuwsbrief van het komende catechesejaar voor. In de 
nieuwsbrieven leest u steeds de nodige concrete en up-to-date informatie voor de 
eerstvolgende catecheseactiviteiten. In het lopende werkjaar mag u dergelijke info periodiek 
verwachten via uw opgegeven e-mailadres. 
U hebt uw dochter of zoon ingeschreven voor de catechesevoorbereiding en het vormsel als 
stap in de christelijke opvoeding. Daarom vragen we een duidelijk en ernstig engagement. 
Onze parochie van Lokeren-Moerbeke telt 5 catecheseplaatsen: Sint-Laurentius is er één 
van. Uw kinderen zullen hier de catechese meemaken en het vormsel ontvangen op zondag 
10 mei om 11.00 u. 
 
Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van de catecheseactiviteiten 
voor oktober-november-december: 
- zaterdag 12 oktober om 14.00 u. is er doopviering in de Sint-Laurentiuskerk. 
Als aanloop naar het vormsel is het bijwonen van een doopsel een belangrijk aspect. 
Dit is een keuzeactiviteit waarvoor 6 kandidaten hebben gekozen; wij verwachten hen tegen 
13.45 u. in de kerk. Ook andere kinderen mogen aansluiten. 
Einde doopviering omstreeks 14.45 u. 
- zaterdag 19 oktober om 9.30 u. in de Sint-Laurentiuskerk. 
We gaan op verkenning in de kerk zelf. Wat is er te zien ? Kennen we de verschillende 
elementen en voorwerpen ? Einde van deze activiteit tegen 11.30 u. 
- vrijdag 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. 
De kandidaat-vormelingen zijn samen met hun familie uitgenodigd op deze hoogdagviering. 
U bent welkom in de kerk van Heiende om 9 u. of om 11 u. in de Sint-Laurentiuskerk of in 
gelijk welke kerk ook. Het lijkt ons belangrijk en evident om de zondagseucharistie mee te 
maken, ook op hoogdagen. 



* Een overzicht van de parochiale vieringen leest u in het plaatselijk parochieblad 
‘Kerk+leven’ of op de parochiale website: www.parochielokerenmoerbeke.be. 
 
- zaterdag 9 november om 14.00 u. komen we samen in Heiendekerk. 
Deze bijeenkomst staat in het teken van de verkenning van de Kerk als gemeenschap. 
We maken kennis met verschillende mensen die in de parochie een engagement opnemen. 
Einde voorzien om 16.00 u. 
- zaterdagnamiddag 16 november is onze parochiale themanamiddag gepland. 
Wij verzamelen om 13.00 u. in het Sint-Lodewijkscollege (ingang via de Luikstraat). 
Ons thema is: ‘Goeie Grond’. Tijdens de verschillende activiteiten werken en spelen we rond 
Bijbelverhalen. We besluiten de namiddag met een slotbezinning. Einde van deze 
namiddagactiviteit om 17.00 u. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. 
- zondag 15 december om 11.00 u. geven de kandidaat-vormelingen hun naam op. 
Tijdig aanwezig: 10.45 u.We willen nog enige instructive geven opdat alles vlot kan verlopen. 
- donderdag 19 december om 18.00 u. is er de voedselbedeling op de Kouter 35. 
Dit is de tweede keuzeactiviteit waarvoor 32 kinderen zich inschreven. 
Einde voorzien omstreeks 20.00 u. 
- woensdag 25 december: Kerstmis. 
Een bijzondere uitnodiging om erbij te zijn! 
 

GOED OM WETEN: 
* In het plaatselijke parochieblad vindt u de info van o.a. de catechesewerking (kalender en 
nieuwsbrief); uiteraard ook via de parochiale website (zie hoger). 
* Wil het bedrag (voor deelname in de onkosten) van 35 euro overschrijven op: BE43 1431 
0089 9101 van PPLM Catecheserekening met de naam van uw kind en de catecheseplaats (in 
dit geval: Sint-Laurentius). 
* Denkt u ook aan de keuze van de engagementen (zie apart blad); heel in ‘t bijzonder onze 
vraag naar zangers voor het kinderkoortje of als misdienaar ? 
 
Met vragen en bemerkingen kan u terecht bij de catecheseploeg. 
 
Tot uw dienst. 
 
Namens de catecheseploeg: 
diaken Chris Geerts 
coördinator 
tel. 0497 41 35 07 
e-mail: chris.geerts@scarlet.be 

 
 


