
 

 

Halve hoek  

ADVENT 2021 
SUGGESTIES VOOR BEGELEIDING VAN 

FAMILIES, VAN KINDEREN/JONGEREN MET 

HUN TOCHTGENOTEN EN VAN VOLWASSEN 

DOOP- EN VORMSELKANDIDATEN 

 

 

Wat inspiratie voor catechese op weg met 
mensen tijdens de Advent in deze coronatijd 

 

 

 

• Een fysiek gesprek kan misschien plaatsvinden tijdens een 

wandeling, bijvoorbeeld elke week van de Advent naar een 

andere betekenisvolle geloofsplek in de pastorale eenheid. 

• Je kan een grote groep kandidaten/gezinnen/jongeren 

onderverdelen in kleinere groepen en voor aparte vieringen van 

de geloofsgemeenschap uitnodigen. Ervoor of erna kan je hen 

buiten verwelkomen voor een gesprek of wandeling. In het 

bijzonder kan op die manier de naamopgave in de 

geloofsgemeenschap plaatsvinden. Voor volwassen 

doopkandidaten geldt dat voor de opname in het catechumenaat.  

• Een bezoek aan een kerkgebouw door een gezin of groepje 

jongeren kan zeker veilig doorgaan (met mondmasker vanaf 10 

jaar). Achteraf kunnen ze hun opgedane kennis onderzoeken via 

https://www.kerknet.be/kerknet-academie/cursus/ken-jij-de-

typische-onderdelen-van-elke-katholieke-kerk  

• Een bezoek aan een kerkgebouw kan ook gecombineerd worden 

met het opstellen van een doop-, vormsel- of eerste 

communietocht, waar gezinnen op eigen tempo en op het 

moment dat ze kunnen naar toe gaan. 
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• Je kan videobellen met 1 of meerdere 

kandidaten/gezinnen/jongeren om te spreken over welke ervaring 

jullie hadden met: 

o de website www.startdestilte.be   

o een wandeling samen naar of langs een mooie kerststal  

o een lezing van een op voorhand afgesproken Bijbelboek of 

fragment eruit 

o een digitaal gebedsmoment  

o aanwezigheid op of medewerking aan een diaconale activiteit 

• Een groepje bereidwillige leden van de geloofsgemeenschap kan 

eventueel bereid gevonden worden om samen met jou en een 

kandidaat/gezin/jongere(n) geregeld digitaal samen te komen 

zodat er contact is met diverse geloofsgetuigen. Ook kunnen zij 

zich engageren om te bidden voor het gezin/kandidaat/jongere(n).  

• In het werkboek voor het 3de jaar van het project Handelingen van 

de Apostelen vind je ook inspiratie om het gesprek over Kerk-zijn 

morgen op gang te brengen bij kandidaten/gezinnen/jongere(n). 

Zie https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/gesprek-

met-de-bisschop-over-de-kerk-van-morgen?microsite=203  

• Het digitale aanbod 'Weg van gebed' biedt enkele mooie 

getuigenissen over gebed. Meer informatie en gratis teaser via 

https://vormingsplatform.be/opleiding/weg-van-gebed/  

• De digitale reeksen voor gezinnen op het vormingsplatform van 

ons bisdom staan nog steeds ter beschikking: 

https://vormingsplatform.be/opleidingen/  

• Tijdens de Advent kunnen jullie deelnemen aan de 

Adventsretraite van Ignatiaans Bidden. Elke dag krijg je na 

inschrijving dan een mail. Zie https://www.ignatiaansbidden.org 

• Op verschillende manieren kan het getijdengebed digitaal beleefd 

worden (zie bv. https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/  en  

http://www.radiomaria.be/bid-met-ons/#getijdengebed 

 

Vragen kan je sturen naar bart.willemen@bisdomantwerpen.be of 

naar catechumenaat@bisdomantwerpen.be  

 

Surf geregeld ook naar de website van ons bisdom, in het 

bijzonder naar de tegel ‘Advent en Kerstmis 2021’. 

 

 

http://www.startdestilte.be/
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/gesprek-met-de-bisschop-over-de-kerk-van-morgen?microsite=203
https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/gesprek-met-de-bisschop-over-de-kerk-van-morgen?microsite=203
https://vormingsplatform.be/opleiding/weg-van-gebed/
https://vormingsplatform.be/opleidingen/
https://www.ignatiaansbidden.org/
https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/
http://www.radiomaria.be/bid-met-ons/#getijdengebed
mailto:bart.willemen@bisdomantwerpen.be
mailto:catechumenaat@bisdomantwerpen.be

