
Vormsels in bisdom Antwerpen 

Brecht, 7 september 2021 

Goede vrienden, 

 

Eerder dit jaar hebben wij, samen met de andere  Vlaamse bisdommen, ervoor gekozen om de 

vieringen van het vormsel te laten doorgaan in het najaar, vanaf de maand september.    Omwille 

van COVID-19 was dit een veilige en verantwoorde keuze.   We zijn blij dat het zover is. Aan alle 

vormelingen wensen we een mooie en betekenisvolle vormselviering toe!   Ook aan hun ouders, 

familieleden en vrienden.  Ze hebben er lang naar uitgekeken en zijn er goed op voorbereid.   

Hierbij past meteen een woord van dank aan de catechisten en parochieverantwoordelijken die 

hen hebben begeleid. 

Wat de viering betreft, laten we ons leiden door het zomerplan in vier stappen (en de 

respectievelijke ministeriële besluiten) dat de regering in mei heeft afgekondigd.  Wat betekent dit 

concreet?   Enerzijds staat er geen beperking meer op het aantal mensen dat aan een kerkdienst 

mag deelnemen en zijn een aantal veiligheidsmaatregelen van vroeger opgeheven.  Gelukkig maar.  

Zo kunnen we ook in de kerk weer normaal gaan leven.    Anderzijds is het virus niet weg, kleurt 

België opnieuw rood en moeten we met zijn allen behoedzaam en voorzichtig blijven.   Hoe die 

twee ontwikkelingen zinvol en verantwoord combineren in een vormselviering? Daarom deze 

handreiking voor de vormselverantwoordelijken en de vormheren in het bisdom 

Antwerpen: 

✓ Een normale bezetting van het kerkgebouw is toegelaten.   Hou deuren en gangen vrij voor 

een gemakkelijke in- en uitgang.   Zorg voor een permanente verluchting langs deuren en 

ramen.  

✓ Beperk u tijdens de viering tot de noodzakelijke stappen en gebaren.   Niet noodzakelijke 

bewegingen (zoals bijvoorbeeld processies, aantreden van vormelingen of koorleden, een 

kring vormen rond het altaar, bedankingen of attenties uitdelen aan de ouders) zijn nu nog 

niet aan de orde. 

✓ Omdat het coronavirus niet weg is en voorzichtigheid nog steeds vereist, blijft het 

mondmasker noodzakelijk, voor al wie ouder is dan twaalf jaar. De vormheer, de 

vormelingen ouder dan twaalf jaar, en de andere aanwezigen dragen een mondmasker, ook 

tijdens de zalving.  

✓ De vormheer kan de vormelingen zalven zoals gebruikelijk met de hand op het voorhoofd 

op voorwaarde dat de vormheer de handen voor en na de zalving van de groep ontsmet.   

 

We wensen allen een mooie vormselviering toe en bidden dat de Geest van God u innerlijke kracht 

en vreugde mag geven!    

                                                                                                           

                                                                                                                Bisschop van Antwerpen 



 

 

   

 


