
 

“Met jongeren omgaan, mensen leren kennen, samen met een team nieuwe uitdagingen aangaan waaronder 

met kinderen bezig zijn over geloof. En doorheen dat alles zelf groeien als mens en gelovige.”  Achter het 

masker herkennen we v.l.n.r. Annik, Hendrik, Els, Anne en Sara. Ontbrekende kernleden van 

vormsel@pastoralezonedebron.be op de foto zijn Lambert, Ellen, Ann en Danielle. (foto Bart Boodts 

Photography) 

 

Team van vormselbegeleiders vindt zichzelf opnieuw uit  

Een jaar geleden hadden we met enkele teamleden een gesprek over de 

vormselbegeleiding. Corona was dan nog een Chinees verhaal. Hun plan voor het 

weekend, de feestelijke gezamenlijke vormselviering, het viel allemaal in het water. 

En toch, de vormselviering in september was voor hen een beklijvende ervaring. 

Tegelijkertijd stond er al een nieuwe ploeg kandidaat-vormelingen klaar voor hun 

voorbereidingsjaar. Even leek het erop dat alles weer op de oude manier zou kunnen 

verlopen. De eerste stap, de kennismakingsronde, kon nog met zijn allen samen: 70 

kinderen en hun ouders die ervoor kiezen gevormd te worden en in het licht daarvan 

een jaar lang zich willen verdiepen in wat dat is: gelovig zijn in deze tijd. Van de 

ouders hebben 24 mensen zich bereid betoond om samen met het kernteam de 



verschillende groepen vormelingen te begeleiden. Annik, Ellen, Lambert, Hendrik, 

Anne, Ann, Els, Sara en Danielle vormen het kernteam. Sara Tas is sinds vorig jaar 

de coördinator van het team en Hendrik Franchi, haar back-up zoals ze zelf zegt, 

nemen de tijd voor dit gesprek.  

 

En toen werd één bubbel 70 bubbels  

Nog voor de groep een tweede stap in de voorbereiding kon zetten, werden de 

coronamaatregelen weer verstrengd, andere aanpak dus, helemaal digitaal en 

coronaproof, elk in de eigen gezinsbubbel. Per stap is er met de kern een digitale 

vergadering en concretiseren 2 kernleden die stap  voor de  7 groepen vormelingen. 

Wat het team eerst als een serieuze opdoffer ervaarde, blijkt nu heel positief: ouders 

zijn nu veel dichter bij de voorbereiding betrokken. Zij gaan samen met hun 

kind(eren) bij elke stap na wat die voor hen als gelovige betekent. Hendrik: “Zo 

hebben ouders en kinderen dit jaar een vijftal keer samen een diepgaand gesprek 

over wat geloof wil zeggen in en voor hun leven.”  Het kernteam bereidt het 

materiaal voor waarmee de begeleidende ouders met hun kind(eren) aan de slag 

kunnen. “Telkens proberen we een andere insteek te vinden: een filmpje, een 

werkboekje met telkens ook een andere doe-opdracht. Een voorbeeld: bij de 

naamopgave blijven de kinderen staan bij de naam die ze van hun ouders kregen, 

maar ze moeten ook samen met hun ouders een passende naam van een dier kiezen 

en die in een medaillon voorstellen. Tegelijkertijd kregen ze ook de opdracht om een 

duif, symbool van de H. Geest in het vormsel, te versieren. De kinderen en hun 

ouders brachten duifje en medaillon één voor één naar de kerk. “Een sterk moment 

met veel symboliek,” vindt Sara, “elk kind dat individueel de wens uitspreekt om 

zich te laten vormen en zich in te zetten.” 68 bubbels daagden op! (2 afwezig door 

ziekte) Een goede voorbereiding is cruciaal, want eens het werkmateriaal weg is, is 

er geen bijsturing meer mogelijk. Sara en Hendrik: “Een hele uitdaging voor ons 

team waar zoveel verschillende talenten bij elkaar zitten: praktisch gerichte en 

inhoudsgerichte mensen, creatievelingen en bovendien kunnen we ook gebruik 

maken van externe vrijwilligers in de parochie. Zo verloopt het geplande kerkbezoek 

(stap 3) nu ook digitaal. Wie in het verleden fysiek meewerkte, doet dat nu ook nog 

maar op een andere manier: Herman Bertels maakte een filmpje over het 

evangelieboek of lectionarium en Katelijne Van Overwalle zong het geloofslied in 

dat ook op de vormselviering zal worden gezongen.  Bij elk onderdeel van het 

kerkbezoek: sacristie, het altaar en tabernakel, de patroonheiligen van 



Merchtem, Mollem en Bollebeek, het kruis en het kruisteken, de toren en het 

geloofslied is er telkens een link te vinden op de website van de parochie en alle 

links werden ook omgezet in een QR-code. De bijbehorende opdrachten kunnen 

zowel met pc, laptop, tablet of smartphone gelezen worden. Ouders en vormelingen 

zijn per opdracht 1 à 2 uur bezig en krijgen een tweetal weken de tijd om over de 

opdracht na te denken, ze samen te bespreken en ze uit te voeren.   

  

Niet alleen woorden, ook daden  

Een belangrijke stap is die van het ‘Engagement’. Keuzes maken en zich 

daadwerkelijk daarvoor inzetten is wat anders dan erover praten. Deze stap 

wordt verbonden aan de werken van barmhartigheid. Wisten jullie dat er naast de 

8 fysieke werken barmhartigheid ook 7 geestelijke werken van barmhartigheid 

bestaan? Omdat ‘de naakten kleden’ of ‘gevangenen bezoeken’ voor vormelingen 

(en ook voor oudere gelovigen trouwens) niet zo simpel zijn, hebben de kernleden 

voor elk werk van barmhartigheid concrete voorbeelden gezocht. Wie van onze 

lezers heeft bij ‘de naakten kleden’ al aan de pruikenmakers gedacht die mensen met 

kanker helpen? Elke vormeling kiest 2 werken die hij wil concretiseren, neemt er 

foto’s van of maakt een filmpje. Sara en Hendrik: “We vinden het belangrijk dat de 

parochiegemeenschap ziet waarmee de kinderen bezig zijn, ook in deze moeilijke 

tijd nu er geen gezamenlijke eucharistievieringen zijn om die 

band zichtbaar te maken. Een eucharistieviering op maat van en met inbreng van de 

kinderen die aansluit bij hun voorbereiding is trouwens nog een werkpunt voor het 

kernteam.” Een nog uit te werken stap in de voorbereiding van het vormsel is tevens 

het jaarthema: Bidden, wat is dat? Wat daar zeker aan bod komt, is een eigen gebed 

schrijven. Hendrik: “In het verleden zijn daar al prachtige gebeden uit 

voortgekomen. Waarom die niet in een eucharistieviering gebruiken?” Het 

hartverwarmende weekend met alle vormelingen, het kernteam, de begeleidende 

ouders en de jongeren van Samen op Weg  blijft ook dit jaar een droom.  Op 8 

februari hebben de bisschoppen van de Vlaamse bisdommen en van het vicariaat 

Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, beslist dat de vormselvieringen 

die voorzien waren tussen Pasen (4 april) en Pinksteren (23 mei) 2021 zullen 

plaatsvinden na de zomervakantie, in september of oktober. Elk bisdom zal een 

regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Zodra de nieuwe datum gekend 

is voor Merchtem en Mollem wordt dit gecommuniceerd. 



Sara en Hendrik: “Het lijkt er misschien op dat alles een beetje stilgevallen is, maar 

niets is minder waar. We merken nu een grotere bereidheid om over geloof en 

zingeving te praten. Mensen hebben nood aan houvast.” (R.VH.)  


