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NODIG VORMELINGEN UIT
NODIG VORMELINGEN UIT OM 

MISDIENAAR TE ZIJN!
Het kan een goed plan zijn om de vormelingen uit te nodigen om tijdens de voorbereiding naar hun 
vormsel regelmatig de mis mee te helpen dienen. Hieronder geven we een aantal tips mee!

TIP 1: Vraag bij het begin van de vormselcatechese het engagement van de vormelingen

Een mooi engagement voor vormelingen kan het mee helpen dienen van de wekelijkse/dagelijkse 
eucharistie zijn. Zo leren vormelingen de geloofsgemeenschap ‘al doende’ kennen. Ze krijgen een 
opdracht en voelen zich hierdoor wellicht betrokken. Wanneer er een misdienaargroep zou aanwezig 
zijn, is het meteen ook een fijne kennismaking en voorstelling aan een grote groep jongeren.

Van meet af aan moet de opdracht duidelijk zijn. Daarom is het goed om dit pakket ‘ten dienste staan 
van de geloofsgemeenschap’ voor te stellen bij de start van de vormselcatechese.

• Hoeveel keer zullen de vormelingen de mis mogen dienen?
• Wie is het aanspreekpunt?
• Hoe kunnen ze zich aanmelden?
• Hoe is alles georganiseerd?
• ...

Beste vormeling,

Nu jij je voorbereidt op het vormsel vragen we jou
om minstens zes keer 
in de komende tijd de mis te dienen.

Dit kan op zaterdagavond 
om 16u30 of op zondag om 10u.

Laat je weten wat er voor jou niet past?
Dan maken wij een vormelingen-misdienaarslijst op.

Je hoort nog van ons!

De vormelingen-misdienaarverantwoordelijken.
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TIP 2: Hou een korte vorming voor de volledige groep vormelingen 

Vormelingen zomaar laten komen om de mis te dienen zonder voorbereiding is geen goed idee. We 
stellen voor om de vormelingengroep in een uurtje toe te spreken en de belangrijke taken die ze 
mogen doen, uit te leggen. IJD wil jullie hierbij zeker helpen en ter plekke komen om de vorming 
te geven.

Hierbij kunnen ook de misdienaarverantwoordelijken voorgesteld worden en kan er een praktische 
regeling afgesproken en opgemaakt worden.

Het kan ook fijn zijn om de misdienaargroep van ter plekke voor te stellen door nog samen een spel 
te spelen en de vormelingen te laten voelen dat misdienaar zijn veel meer is dan de mis te dienen. 
Je komt bijvoorbeeld terecht in een hechte vriendengroep en maakt veel plezier. Hier kan je ook een 
aantal activiteiten (van IJD) voorstellen die worden uitgewerkt of waaraan wordt deelgenomen.

MOGELIJKE DAGORDE VOOR EEN VORMINGSMOMENT:

Welkom in het kerkgebouw, de plaats waar misdienaars hun dienst uitoefenen.
Voorstellen van misdienaarsverantwoordelijken (pastoor, diaken, vrijwilligers,…).

Ofwel in groepjes per misdienaarsverantwoordelijke naar een bijzonder plekje in de Kerk 
gaan 
en daar wat uitleg krijgen. Eens terug in de groep vertellen de vormelingen aan elkaar waar 
ze naartoe gegaan zijn. Ofwel naar één bijzonder plekje in de Kerk gaan en daar wat uitleg 
geven.

Terug in de grote groep: overlopen van de taken van de misdienaar:
 - bij aankomst: wat gebeurt in de sacristie?
 - samen alles klaarzetten voor de eucharistieviering: hoe gebeurt dit?
 - samen bidden voor de viering begint…
 - tijdens de viering: de verschillende taken
 - na de viering: samen alles opruimen
[hier kan ook in deelgroepjes gewerkt worden ofwel in één grote groep]

Tot slot, zoektocht in de kerk. De vormelingen krijgen 10 foto’s die in de kerk genomen zijn 
maar waar iets aan veranderd is. Wie vindt als eerste de 10 fouten?!

Helemaal afsluiten kan met een hapje en een drankje
en de voorstelling van enkele misdienaars- en IJD-activiteiten.
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TIP 3: Stel groepjes van 2 à 3 vormelingen per viering samen 

Het is natuurlijk afhankelijk van hoe groot de vormelingengroep is maar het is toch een maximum om 
2 à 3 vormelingen te laten aansluiten om de mis te dienen. Deze jongeren moeten echt persoonlijk 
gecoacht en begeleid worden.

Het wordt wellicht een huzarenstukje om een lijst op te stellen maar echt waar voor vormelingen 
wordt dit een bijzondere ‘geloofservaring’ die ons leert dat het hen zoveel deugd doet.

En mocht het aantal weekendvieringen beperkt zijn dan is een weekdagviering dienen misschien 
ook een optie.

Viering in de 
...-kerk

om 16u30

Viering in de 
...-kerk

om 9u00

Viering in de 
...-kerk

om 11u00

weekend 
../../2021

weekend 
../../2021

weekend 
../../2021

weekend 
../../2021
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TIP 4: Stel een groep misdienaarverantwoordelijken samen 

Samen met de priester of diaken kunnen een aantal volwassenen of oud gedienden ook de vormelingen 
mee helpen begeleiden. Naast hen zitten, hen oproepen om recht te staan, aanporren om een taak 
uit te voeren,… is van onschatbare waarde om vormelingen te laten voelen dat ze geapprecieerd 
worden. Deze groep misdienaarverantwoordelijken is dan meteen ook het aanspreekpunt en kunnen 
naast coach ook vriend van de misdienaar worden, een vriend in geloof!

TIP 5: Ga (nadien) in gesprek met de misdienaars en blik even terug 

Laat de misdienaar niet zomaar na de viering vertrekken. Bevraag hen even: “Hoe is het geweest? 
Wat heb je ervaren? Hoe voelt het om misdienaar te zijn?... “ Ga eventjes in gesprek en misschien kan 
een snoepje of een bedankje wonderen doen om deze jongeren te leren kennen en met hen op weg 
te gaan.

TIP 6: Betrek de vormelingen mee in de misdienaargroep 

Als er ter plekke een (kleine) misdienaargroep is, betrek de vormelingen hierin. Als je de trouwe 
misdienaars een kaartje stuurt, doe dat dan ook naar de vormelingen-misdienaars. Bezorg je een 
geschenkje met Sinterklaas, Kerstmis of Pasen, doe dat dan ook voor hen. Ga je op uitstap naar 
Bellewaerde, nodig hen mee uit.

En tot slot 

Uit ervaring weten we allemaal dat niet de jongeren, maar vaak de ouders een engagement als 
misdienaar afremmen. Als ouders voelen dat hun kind-vormeling thuis komt in een vriendengroep en 
dat ze dit engagement graag doen, zullen ze ongetwijfeld vlugger instemmen als hun kind de vraag 
stelt om misdienaar te worden. 

En misschien… heel misschien… breidt de misdienaargroep zich uit in dienst van de geloofsgemeenschap 
en van elkaar.


