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Beste ouders van/en vormelingen 
 
Zoals beloofd: onze 1ste nieuwsbrief met de nodige schikkingen en info. U krijgt deze telkens 
toegezonden bij een nieuw aanbod van activiteiten, een mogelijke wijziging of aanpassing en 
voor nadere uitleg. 
 
Als beperkte catecheseploeg zijn we tevreden dat we een voorstel kunnen doen in de 
voorbereiding naar het vormselsacrament van uw zoon of dochter. Uit uw reacties bleek uw 
zorg en dankbaarheid. Voor ons als parochiale catecheseploeg is deze situatie ook een nieuw 
gegeven. Nogmaals dank om uw begrip. We doen wat haalbaar is. 
 
We zetten de komende activiteiten in het vormseltraject voor december op een rijtje. 
 
1. Vanaf zaterdag 3 december tot en met dinsdag 20 december kan u deelnemen aan de 
vormseltocht – een geloofstocht voor het hele gezin. Deze staat opgesteld in de Sint-
Laurentiuskerk te Lokeren en in de Sint-Antonius-Abtkerk van Moerbeke. 
 * de Sint-Laurentiuskerk (Markt, Lokeren) is alle dagen open van 9 u. tot 17 u. 
 * de Sint-Antonius-Abtkerk (Bevrijdersstraat, Moerbeke) is open tijdens de weekends 
 van 3-4 december, 10-11 december en 17-18 december van 10 u. tot 12 u. en van 14 
 u. tot 17 u. Ook op woensdagnamiddag 14 december van 14 u. tot 17 u. 
Bij het binnenkomen van de kerk vindt u op het kastje of tafel een opdrachtenboekje (Het 
vormsel: ankerpunt op je levensweg). Samen met ouders, meter/peter, broer/zus kan men 
deze tocht doen via 7 ankerplaatsen. Neem een balpen mee en ga aan de slag. Weet dat niet 
het hele traject van 7 haltes moet gedaan worden. Lees, bekijk, bespreek... en neem nadien 
het boekje gerust mee naar huis. We wensen u allen een fijne tocht en een zalig gesprek. 
 
2. De vormelingen kunnen hun naam opgeven in één van de volgende misvieringen: 
 op zaterdag 3 of 10 of 17 december om 18 u. in de Sint-Laurentiuskerk (Markt, 
 Lokeren) 
 ofwel op zondag 4 of 18 december om 9 u. in de O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk in 
 Eksaarde 
 ofwel op zondag 11 december om 9 u. in de Sint-Antonius-Abtkerk van Moerbeke 
 ofwel op zondag 4 of 11 of 18 december om 10.30 u. in de Sint-Annakerk van Heirbrug. 
Uiteraard worden allen bij het begin van de eucharistieviering verwelkomd, bij de voorbeden 
is er een bijzonder gebed voor de vormelingen en na de communie worden de aanwezige 
vormelingen uitgenodigd om hun naam op te geven. 



Zij brengen dan hun eigen werkstukje naar voren om aan het catechesebord op te hangen. 
De catechisten-begeleiders staan achteraan de kerk bij het onthaal; bij hen kan u terecht voor 
een praktische wenk. 
 Wat te doen (vooraf) ? Een kaartje (van ongeveer 10 cm bij 10 cm) knutselen 
 (schrijven, tekenen, schilderen...) en naar eigen smaak bewerken met duidelijk de 
 doopnaam (voornaam) en familienaam. Natuurlijk mag de familie daarbij een handje 
 toesteken. Breng dit mee naar de viering. 
 
Om te begrijpen wat ‘naamopgave’ eigenlijk betekent, geven we hierbij de link om op 
voorhand naar een storyboard te kijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=9QYwChV6POI 
 
3. Een engagement opnemen behoort ook tot iemand die christen wil worden. ‘De handen uit 
de mouwen steken’ willen we doen voor mensen dichtbij ons, heel concreet voor de bejaarde 
bewoners in de rusthuizen van Lokeren, Eksaarde en Moerbeke. 
Daarom vragen we aan de vormelingen dat zij in de komende adventstijd – in aanloop van 
Kerstmis – een kerstkaart maken, een kerstwens schrijven, een kerststukje knutselen... m.a.w. 
creatief aan de slag gaan. 
We vragen dat zij hun wensen en werkjes bezorgen vòòr Kerstdag 25 december in één van de 
volgende 4 parochiekerken: Sint-Antonius-Abtkerk in Moerbeke, O.-L.-Vrouw-Hemelvaartkerk 
in Eksaarde, Sint-Annakerk op Heirbrug of Sint-Laurentiuskerk in Lokeren. 
Zet of leg het werkje of je wens gerust bij de kerststal; in Eksaarde mogen de wensen ook in 
een brievenbus gestopt worden in de bidkapel (links naast de kerkdeur). De catechistenploeg 
zorgt er wel voor dat kort na Kerstmis deze creaties bij de bejaarden terecht komen. Die zullen 
er heel blij mee zijn!  
* Op zoek naar inspiratie ? Surf eens naar: https://www.kerknet.be/organisatie/graag-samen. 
 
4. Tot slot willen we uitdrukkelijk de aandacht vragen voor de wekelijkse eucharistievieringen 
op zaterdag of zondag op onze Heilige Laurentiusparochie. Dit is belangrijk om mee te maken, 
ook in het bijzonder voor de kerstvieringen: 
 - op zaterdagavond 24 december om 18 u. in de Sint-Laurentiuskerk (Markt, Lokeren) 
 - op zondag 25 december om 9 u. in de Sint-Antonius-Abtkerk van Moerbeke 
 - op zondag 25 december om 10.30 u. in de Sint-Annakerk-Heirbrug 
De nieuwe schikking van de weekendvieringen vindt u in het parochieblad en op onze 
parochiale website: www.parochielokerenmoerbeke.be – op de startpagina klikt u de tegel 
‘Misvieringen weekend nieuwe schikking’ aan. 
 
Geheel vrijblijvend natuurlijk, maar wie een foto wil maken van een activiteit met het gezin 
kan die doorsturen (dit is dan de goedkeuring om uit te hangen) naar het onderstaand 
mailadres. We zorgen ervoor dat deze op een of andere manier te zien zijn. 
 
We hopen dat u, ouders en vormelingen, bij deze voldoende geïnformeerd bent. 
 
Veel geloofsdeugd met de activiteiten gewenst... Zo gaan we verder ‘stap voor stap’. 
 
Een fijne adventstijd... op weg naar Kerstmis! 
 



Tot uw dienst. 
 
Namens de parochiale catecheseploeg: 
Maria, Els, Rony, Isabel, Eleonora, Lut, Nina, Leen, Karin (administratie) 
en diaken Chris Geerts (coördinatie) 
 
tel. 0497 41 35 07 
e-mail: catecheselokerenmoerbeke@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


