
 
VORMSELCATECHESE 
Catecheseplaats: Sint-Laurentius-centrum 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Zondag 6 september 2020 
Heilige Laurentius in de kijker 

 
 

Betreft: extra nieuwsbrief ‘praktische schikkingen’ 
voor de vormelingen 2020 en hun ouders 

 
 
Beste ouders en vormelingen 
 
Het is wel een heel speciaal vormseljaar voor u (en voor ons) in deze coronatijden. 
Hopelijk bent u na de verlof- of vakantieperiode goed gestart op het werk en op school. 
Zoals eerder beloofd gingen wij u op de hoogte houden voor wat al dan niet kon 
gebeuren. 
 
De kogel is door de kerk. De vormselvieringen mogen plaatsvinden. Weliswaar rekening 
houdende met de gevraagde maatregelen vanwege de federale en diocesane overheid. 
 
Hieronder vindt u in chronologische volgorde onze komende activiteiten: 
 
1. Op zondag 13 september om 11 u. in de Sint-Laurentiuskerk krijgen de vormelingen 
in de zondagseucharistie hun vormselkruisje mee. Voor deze dienst zijn uiteraard àlle 
kinderen verwacht (zonder ouders of familie, omwille van de coronamaatregelen). 
 
2. Op maandag 21 september om 17 u. is er in de Sint-Laurentiuskerk een laatste 
bijeenkomst met de vormelingen waar we nog een korte inhoudelijke impuls geven over 
het vormselsacrament en het praktische verloop met coronamaatregelen toelichten. 
Einde voorzien tegen 18 u. 
 
3. Vormselvieringen (zonder eucharistie) voor de Sint-Laurentiusgroep: in de dekenale 
Sint-Laurentiuskerk op 
 vrijdag 25 september om 18 u. (duur: ongeveer 40 min.) 
 of op vrijdag 25 september om 20 u. 
 of op zaterdag 26 september om 16 u. 
In bijlage vindt u de lijst op welk moment het vormsel voor uw kind plaats heeft. Graag 
tijdig aanwezig zodat we nog enige toelichting kunnen geven. 
Concreet: 
a. De vormelingen werden verdeeld in 3 kleinere groepen. We hopen dat elkeen zich 
naar het aangeduide tijdstip kan schikken. 
b. In de kerk mogen de ouders, meter en peter, en de overige kinderen uit het gezin 
aanwezig zijn. 
 



c. Ook in de kerk gelden de algemene hygiënische richtlijnen: 
 * bij het binnenkomen van de kerk moeten allen de handen ontsmetten; 
 * ‘bubbels’ mogen bij elkaar zitten, maar de social distancing tussen anderen 
 bedraagt 1,50 m; 
 * iedereen (ouder dan 12 jaar) moet een mondmasker dragen; tijdens de zalving 
 zelf mag het masker even worden afgenomen. 
d. Voor de viering krijgt u een vouwblaadje met het volledige verloop van de dienst. 
e. De fotograaf (die wij hebben aangeduid) maakt één individuele foto bij het vormsel; 
de foto van uw zoon of dochter kan gratis bekomen worden (info hierover volgt via een 
later mailbericht). 
f. Na de vormseldienst blijven we niet in groep staan om na te praten. 
=> Wil de aanwijzingen van de catechisten opvolgen. Bijzondere dank! 
 
4. Wenst u een document voor ‘klein verlet’ te bekomen (d.w.z. een bewijs van de 
parochie om eventueel een dag verlof te krijgen voor het werk van de ouders) ? 
Contacteer dan de coördinator. Papieren formulieren zijn ter beschikking na de 
samenkomst met de kinderen op 21 september. 

 
Indien u nog vragen hebt... neem gerust contact. 
 
We wensen u en uw familie fijne, deugddoende momenten toe! 
 
Tot uw dienst. 
Namens de catecheseploeg: 
diaken Chris Geerts 
coördinator 
tel. 0497 41 35 07 
e-mail: chris.geerts@scarlet.be 
 
 
N.B. In bijlage vindt u de verdeling per vormselgroep. 
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