
 

Pagina 1 van 5 
 

Vormselvoorbereiding Zoutleeuw-Geetbets 2022 – 2023 

Beste vormelingen en ouders 

We hebben een boeiend programma uitgewerkt, waarin we samen met de 
kinderen op weg gaan ter voorbereiding van een volgende geloofsstap, hun 
Vormsel. We zijn ons ervan bewust dat dit een engagement vraagt, zowel van 
de kinderen als van de ouders.  

Op de hieronder vernoemde bijeenkomsten, activiteiten en vieringen worden de 
kinderen verwacht aanwezig te zijn. We gaan ervan uit dat ook de ouders 
uiteraard, samen met de kinderen, aan de vieringen deelnemen.    

De catechesemomenten zijn voor de vormelingen alleen, weliswaar in groep.  
 

Activiteiten: 

1. Eerste vormselcatechese: zaterdag 15 oktober 2022 van 9 tot 12 uur 

Graag aanwezig zijn om 8.45 uur zodat we stipt kunnen beginnen! 

Waar: Sint-Elisabethkapel Zoutleeuw  
(Voormalig Gasthuis van de Grauwzusters, gelegen aan de Gete) 

Meebrengen: schrijfgerief en catecheseboekje 

2. Tweede vormselcatechese: zaterdag 19 november 2022 van 9 tot 12 uur 

Graag aanwezig zijn om 8.45 uur zodat we stipt kunnen beginnen! 

Waar: Sint-Elisabethkapel Zoutleeuw  
(Voormalig Gasthuis van de Grauwzusters, gelegen aan de Gete) 

Meebrengen: schrijfgerief en catecheseboekje 

3. Diaconie-activiteit: Keuze tussen:  

a. Sterzingen op vrijdag 6 januari 2023 van 14 tot 15.30 uur  

b. OF Voedselpakketten samenstellen op maandag 9 januari 2023 
van 16.30 tot 17.30 uur (welkom vanaf 16u) 
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4. Derde vormselcatechese: zaterdag 28 januari 2023 van 9 tot 12 uur 

Graag aanwezig zijn om 8.45 uur zodat we stipt kunnen beginnen! 

Waar: Sint-Elisabethkapel Zoutleeuw  
(Voormalig Gasthuis van de Grauwzusters, gelegen aan de Gete) 

Meebrengen: schrijfgerief en catecheseboekje 

5. Weekend: vrijdag 10 februari 2023, 18 uur tot zondag 12 februari 2023 

Waar: Domein Bautershof, Bautershoven 95, Sint-Truiden. 

Info volgt later. 

6. Vierde vormselcatechese: zaterdag 11 maart 2023 van 9 tot 12 uur 

Graag aanwezig zijn om 8.45 uur zodat we stipt kunnen beginnen! 

Waar: Sint-Elisabethkapel Zoutleeuw  
(Voormalig Gasthuis van de Grauwzusters, gelegen aan de Gete) 

Meebrengen: schrijfgerief en catecheseboekje 

7. Missiodag: 1 april 2023 van 15 tot 19 uur 

Waar: Scherpenheuvel 

Info volgt later. 

8. Sint-Leonardusprocessie: Pinkstermaandag, 29 mei 2023  
van 10 tot 12.30 uur 

Waar: Sint-Tarcisiuscollege, Predikherenstraat 1, Zoutleeuw 
(Gelegen achter de Dekenij tegenover de ingang van de kerk) 

Deelname is een getuigenis van het Vormsel tijdens de processie. 
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Vieringen: 

1. Naamopgave: zondag 27 november 2022 om 10 uur  
in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw 

2. Kerstmis: Keuze tussen: 

a. Gezinsviering op zaterdag 24 december 2022 om 17 uur  
in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw 

b. Traditionele middernachtmis op zaterdag 24 december om 24 uur 
in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw 

c. Hoogmis van Kerstmis op zondag 25 december 2022 om 10 uur  
in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw 

d. Mis van Kerstmis op zondag 25 december om 18 uur  
in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg 

3. Aswoensdag: 22 februari 2023: Viering met askruisje, Keuze tussen: 

a. 10 uur in de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg 

b. 19 uur in de Sint-Paulus en Sint-Petruskerk van Geetbets  

c. 19 uur in de Sint-Elisabethkapel in Zoutleeuw 

4. Kruisoplegging: zondag 5 maart 2023 om 10 uur  
in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw 

Vieringen van de Goede Week 

5. Palmzondag: 2 april 2023 om 9.45 uur in de Sint-Leonarduskerk 

6. Goede Vrijdag: 7 april 2023 om 19 uur in de Sint-Leonarduskerk 

7. Paaswake: Zaterdag 8 april 2023 om 20 uur in de Sint-Leonarduskerk  

  



 
 

Pagina 4 van 5 
 

Vormsel: 

Zaterdag 15 april 2023 om 11.30 uur in de Sint-Leonarduskerk  

Tijdens de week voor het Heilig Vormsel zullen er nog twee repetities 
worden gepland. Gelieve hiermee rekening te houden! 

 

Misdienaar tijdens een eucharistieviering 

Naast de gevraagde aanwezigheid van kinderen en ouders in de vieringen, 
hebben we vanuit het verleden goede ervaringen dat kinderen ook graag eens 
mee de mis dienen. Tijdens een viering zijn er enkele taken voor een misdienaar. 
Hij of zij draagt ertoe bij dat de eucharistie waardig en mooi gevierd wordt. 
Het is een bijzondere ervaring en we willen de kinderen graag die kans bieden. 
De mis dienen kan op zaterdagavond om 18.30 uur in Geetbets of Hogen en 
op zondag om 10 uur in Zoutleeuw. 

We hebben gemerkt dat het voor de kinderen die de mis dienen een extra 
stimulans betekent wanneer de ouders (en/of grootouders) erbij zijn. Op die 
manier kunnen de kinderen de vieringen eens op een andere manier beleven.  

Hiervoor kan altijd contact worden opgenomen met de catechisten of met 
pastoor Johny of diaken Luc.  

 

Financiële luik: 
We vragen u een bijdrage van €100  
Hierin is inbegrepen: 

• Vormselweekend  
o Verblijf Bautershof 
o Maaltijden 
o Kosten voor de groepsbegeleiding 
o Algemene onkosten 

• Vier catechesedagen 
o Catecheseboekje 
o Verzekering 

• Kosten Vormselviering 
o Bloemen 
o Boekjes 

• Deelname aan Missiodag 

• Film en foto’s van de vormselviering 
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Inschrijving: 

Wanneer u uw kind wenst in te schrijven, stuurt u een mailtje naar 
anne.tomsin@gmail.com.  

Dan zal u de mail met het elektronische inschrijvingsformulier ontvangen, dat 
u invult en verzendt. 

Daarna schrijft u het gevraagde bedrag over op het rekeningnummer van de 
Sint-Leonardusparochie van Zoutleeuw: BE 14 0636 7984 8783, met in de 
vermelding “Vormselcatechese 2023”, de volledige naam van de vormeling en 
de parochie. 

Uw kind is pas ingeschreven wanneer uw kind elektronisch is ingeschreven via 
het formulier en de bijdrage is ontvangen. 

De uiterste inschrijvingsdatum is 3 oktober 2022. 

Met dit geloofsengagement voor een heel jaar (en hopelijk daarna ook nog) 
zeggen jullie JA als christelijk gezin. We gaan samen op weg voor een boeiende 
geloofstocht…  

Graag zien we jullie binnenkort tijdens een viering. 

Met hartelijke groeten 
Het catecheseteam en pastoor Johny  

 
 
 
 
 
 
 
Volg ons ook op Facebook 

Parochiegemeenschap Sint-Leonardus Zoutleeuw 
www.facebook.com/KerkZoutleeuw  

 
en op Kerknet 

Pastorale Zone Zoutleeuw-Geetbets 
www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-zoutleeuw-geetbets 


