
Jongeren integreren in de verschillende  

parochiekernen: vormsel- en EC-werking 

Doel De parochianen laten kennismaken met de vormelingen, 
met eerste communicanten. De jongeren laten 
kennismaken met de parochie, de verschillende kernen, 
de verschillende kerken, de werkingen. 

Omschrijving De vormselwerking voor de hele PE wordt door één ploeg 
getrokken. In het najaar is er een ouderavond. Door het 
jaar door zijn er zes beurten en zes gezinsvieringen. 
Sommige beurten houden alle vormelingen samen, 
andere zijn in twee werkkringen opgesplitst. Ook zijn 
sommige gezinsvieringen samen en andere opgesplitst. 
Waar ze opgesplitst zijn komen de eerste communicanten 
erbij. De beurten en vieringen gaan niet allemaal in 
dezelfde kerk door, maar de vormelingen trekken de hele 
pastorale eenheid door. Zo is de integratie van die 
werking in de parochie groot.  
September: flyers naar de scholen en opvolging 
inschrijving ouderavond 
Oktober: ouderavond in één kerk, met ouders en 
vormelingen.  
November: beurt 1. Alle vormelingen komen samen in 
één kerk, op zaterdagnamiddag. Ze hebben een eerste 
inhoudelijk beurt in een klein groepje ( 8,9) . Deze duurt 
twee uur. Erna een koek en iedereen wandelt te voet naar 
een andere kerk. Daar komen we in de zondagsviering 
van die kerk met alle vormelingen samen voor de 
eucharistieviering. 
December: beurt 2. De vormelingen zijn in twee grote 
werkkringen opgesplitst, afh van de kerk waar ze ook 
gevormd zullen worden. Een beurt op zaterdagnamiddag 
in hun klein groepje en op zondagvoormiddag een 
gezinsviering. 
 

Categorie: 

    
PE Ster -der-Zee Koksijde 

Griet De Meyer 



Omschrijving 24 December: alle vormelingen worden verwacht op de 
kerstmisgezinsviering, op één locatie. 
Januari, Februari en Maart: beurten 3,4,5 
Deze beurten gaan ook in twee werkkringen door, maar 
hier sluiten de eerste communicanten aan in de 
gezinsvieringen. De grote vormelingen kunnen de 
kleintjes welkom heten, want zij kennen de kerk en het 
reilen en zeilen al wat. Als een van deze beurten houden 
we de vormseltocht, een stappen langs de verschillende 
sacramenten, voor de vormelingen en hun ouders ( zie 
materiaal CCV) 
Goede Week:  we proberen de vormelingen warm te 
maken voor de Witte Donderdagviering 
April of begin mei beurt 6: toeren rond de torens. 
Een apotheose. Zie andere fiche 
Mei: twee vormselvieringen 
Juni: bezoek aan de klassen met hun vormselmap, hun 
verrassing ( een puzzel met een foto) en een uitnodiging 
naar volgend jaar toe: Talita koemi, een pluswerking 
 

Duurtijd Ouderavond: in oktober. 
Beurten over de rest van het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dit initiatief werd voorgesteld tijdens de mandenmarkt 
op de impulsavond.) 


