
Vormsel 2023



Gebed
God ja,

Het mooiste geschenk is

Liefde.

Liefde doet me leven

Liefde doet me in elke mens een naaste omhelzen,

Liefde schept banden tussen mensen.

Hoe groots dit geschenk ook is,

Het blijft een ‘werkwoord’.

En ja, God,

Ik wil eraan meewerken:

Liefde brengen naar elke mens om me heen.



Verloop van de avond

• Wie zijn wij

• Samen even nadenken…

• Aanpak van de catechese

• Praktische informatie

• Inschrijvingen en communicatie

• Vragen



Samen even nadenken
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Wat is het vormsel?

• Wat :  
– Sacrament van het vormsel is een bevestiging van het doopsel
– Persoonlijke keuze van jongere

• Doel : 
– Door de zalving met olie sterkte en kracht krijgen om verder op 

weg te gaan met Jezus als voorbeeld.
– Het vormsel is een stap om verder gelovig op weg te gaan

• Doelgroep : 
– Jongens en meisjes geboren in 2011



Vormsel

• Wanneer 

– In onze Pastorale zone ‘Sjalom’ Boutersem :   
Pinksteren 28 mei 2023

• Waar : 

– Zondagskerk O.-L.-Vrouw-Hemelvaart in Vertrijk

– 2 vieringen: zondag om 9u00 en 11u30 (de groepen worden 
alfabetisch opgesplitst naargelang het aantal vormelingen)



Catechese is groeien in geloof

Ruimte creëren voor 

• Het verhaal van God 
met de mensen
Het verhaal van 
Jezus van Nazareth

• Het eigen verhaal
• Op eigen ritme het 

geloof ontdekken en
een plaats geven in 
je leven

Geloof ervaren en 
beleven

• Op het ritme van het 
kerkelijk jaar 
(Advent, Kerstmis, 
Pasen)

• Belang van vieringen

Engagement

• Zich inzetten voor ....



Geloofsgenoot

Geloofsgenoot:

• Is gesprekspartner die met de vormeling op weg gaat

• Steunt en begeleidt de vormeling op zijn weg naar het vormsel

• Bereidt thuis samen met de vormeling de 6 catechese 

bijeenkomsten voor 

• Volgt samen met de vormeling 2 catecheses



Catechese is ...
Catechesejaar samengesteld uit : 

– 6 catecheses met de vormelingen

– Van de 6 catecheses zijn er 2 mét geloofsgenoot

• Werken rond een bijbelverhaal (= thema)

• Beleving  van het thema via spel, getuigenis, ....

– 2 belangrijke vieringen vóór het vormsel:

• Naamopgave en ontvangen kruisje

• Ouders/geloofsgenoot beleven deze momenten samen met     
vormeling 



Catechese is ...

Vormselvoorbereiding vraagt inzet van:

• Vormeling steunen en 
motiveren

• Kans om samen geloofsweg  
te (her)ontdekken
– Bv. gezinsvieringen

• Actief meewerken aan 
catechese

• Samen nadenken over 
geloven en gevormd 
worden

• Enthousiast meewerken
• Aanwezig zijn
• Respect hebben en tonen 

voor elkaar en omgeving

Jongere
Ouders/

geloofsgenoot&



Concreet:

• Thuis opdrachten maken met de geloofsgenoot 

vòòr de eerstvolgende catechese

• Minimum 1 adventstocht wandelen: info via mail

• Engagement van vormeling doorheen het jaar 

(info volgt)

• Missiodag in Scherpenheuvel (1 april)



Praktisch

• Waar : pastorie - kerk

• Wanneer : zondag voormiddag telkens in kleine 
groepjes ofwel alleen de vormeling ofwel vormeling 
én geloofsgenoot ( zie kalender)

• Vaste begeleider per groep 

• Verwittigen bij afwezigheid!!



Inschrijving & Communicatie

• Liefst digitaal via inschrijvingsformulier op de website 
https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-
sjalom-boutersem

• Na infoavond ingevuld inschrijvingsformulier via e-mail 
terugsturen naar vormsel@sjalom-boutersem.be

• Je kan ons ook het ingevulde inschrijvingsformulier 
bezorgen op volgend adres Kerkhofstraat 2, Vertrijk

• U krijgt steeds een bevestiging van ontvangst.

• Uiterste inschrijvingsdatum is 28 oktober 2022

• Alle communicatie: vormsel@sjalom-boutersem.be

https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-sjalom-boutersem
mailto:vormsel@sjalom-boutersem.be


Inschrijving & Communicatie

• Kosten  

• 35 euro

• Alles inbegrepen! (drukwerk, materiaal, foto’s  
vormselviering, enz)

• Te betalen na 1 januari, hierover volgt nog een mail



Documenten - Informatie

• Alle documenten zijn digitaal te vinden op de 
website https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-
zone-sjalom-boutersem

▪ Inschrijvingsformulier
▪ GDPR formulier 
▪ Powerpoint infoavond beschikbaar vanaf 14/10

• De catechese kalender volgt later op de website

https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-sjalom-boutersem


Informatie uit de pastorale zone Sjalom
• In onze pastorale zone is er elke 4de zondag van de maand een 

gezinsvriendelijke viering. Het is fijn om onze vormelingen daar 

te mogen ontmoeten. De eerstvolgende gezinsviering is op 

zondag 23 oktober.

• Adventstochten: gedurende de 4 weken van advent worden er 

tochten georganiseerd, op weg naar Kerstmis. We verwachten 

dat de vormelingen minstens 1 adventstocht wandelen. 

• Op zondag 11 december komt het Vredeslicht naar Boutersem. 

Verdere info volgt later. 

• Op kerstavond 24 december: om 16u30 kerstviering met     

kerstspel met vormelingen.



Vragen

?



Gebed
Om zegen voor deze jonge mensen

bidden we u, God.

Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker hun weg te zoeken.

Zegen ze met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen ze met vreugde,
zegen ze met tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.

Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienst;

Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.

En wees Gij voor hen
de ongeziene reisgenoot,

de stilste stem,
de vriend zonder naam.


