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Beste vormelingen en catechisten: 
Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lc 24, 13-35) gaan we samen 
met onze vriend Jezus en onze reisgenoten-vormelingen op avontuur!  
 
Wat kannen we leren van de Emmaüsgangers? 
Dat we Jezus kannen ontmoeten: 
a. Op de weg van ons leven: in onze zorgen, in onze dagelijkse vragen, in de 

schoonheid van de natuur, of gewoon tijdens het wandelen. 
b. In contact met anderen: als we delen wat we in ons hart dragen met de andere 

vrienden van Jezus. 
c. Bij het herinneren van de woorden van Jezus: als we tijdens de dag of week de 

tijd nemen om te luisteren naar wat Hij ons wil zeggen in Zijn Woord (de Bijbel). 
 
Hoe gaan we dit avontuur volbrengen?  
Vormelingendag wordt dit jaar een bijzonder moment waarin we groeien in het besef 
dat we met Jezus wandelen. Deze weg met Jezus leidt ons naar een moment waarop 
we zullen worden gezonden. Nadat we het Vormsel hebben ontvangen worden we 
door bisschop Lode gezonden om samen verder op weg in het leven te gaan. 
 
Waar en wanneer vindt dit avontuur plaats? Zie bijlage: ‘Avontuur’. 
Je start dit avontuur samen met vormelingen en catechisten van je thuisparochie. 
Onderweg kan je genieten van verschillende activiteiten zoals de naamopgave, de 
kruisoplegging en de vormselviering zelf. De IJD Gent-ploeg heeft twee bijzondere 
activiteiten voor je voorbereid: op 18 februari vieren we op bijzondere wijze de 
Vormelingendag in je parochie of dekenaat en op 29 mei komen we samen met de 
vormelingen van heel het bisdom Gent bijeen in de Basiliek Oostakker-Lourdes. 
 

Waar? Wanneer? 
Parochie of dekenaat Zaterdag 18 februari 

Basiliek Oostakker-Lourdes 
Pinkstermaandag 29 mei  

In de namiddag 

 
VORMELINGENDAG 2023: 18 februari 

 
Hoe ziet het pakketje eruit? Het pakketje bevat de 5 essentiële momenten van een 
Vormelingendag: gebed, zang, catechese, getuigenis1 en spel. Je kan het pakketje 
digitaal en/of fysiek ontvangen.  
 

 
1 Voor het moment van getuigenis kan je op zoek gaan naar een Jokri groep, catechist of iemand die zijn/haar 
ervaring als geliefd kind van God wil delen. Als je geen lid van Jokri kent in de buurt van je parochie of dekenaat, 
aarzel dan niet om het ons te vragen. Wij brengen je graag in contact. 
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Dit is een avontuur. Het gaat over onderweg zijn en onderweg Jezus en elkaar 
ontmoeten. Je kan de activiteiten op verschillende manieren uitvoeren. Bijvoorbeeld: 

• Op een grote plaats: het kan in een bos zijn, op verschillende plaatsen in de 
stad. 

• Op een vaste plek: kies een plek en voer de voorgestelde activiteiten uit op 
diezelfde plek. Het kan in een kerk zijn, of een grote zaal. 

 
Hoeveel kost het pakketje? 
Als je het pakketje alleen digitaal nodig hebt, betaal je 10 euro. We sturen je een link 
via WeTransfer zodat je de documenten kant downloaden. Als je het pakketje fysiek 
nodig hebt, is de prijs: 30 euro + (1.5 euro x aantal vormelingen)2.  
 
Hoe en wanneer geraakt het pakketje bij ons? 
Vanaf 18 januari kan je het materiaal digitaal ontvangen en vanaf 4 februari willen 
we het pakketje op elk dekenaal secretariaat afleveren; of je kan het afhalen in het 
kantoor van IJD Gent (Nederpolder 24, 9000 Gent). Wie het pakketje fysiek ontvangt, 
krijgt sowieso ook de digitale versie. 
 

INSCHRIJVINGEN 
Je kan je groep inschrijven door volgende gegevens via mail te bezorgen aan 
orlando.garcia@ijd.be. Inschrijven is mogelijk tot zondag 15 januari 2023.  
- Naam parochie/gemeente 
- De grootte van je groep: daarmee bedoelen we het definitieve aantal 
vormelingen dat je wenst in te schrijven. 
- Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) van één 
contactpersoon met wie alle verdere contacten verlopen (per mail). 
- Heb je nood aan vrijwilligers? Vermeld dit dan ook bij je inschrijving. 
 

Inschrijven is noodzakelijk om van dit aanbod gebruik te maken. 

 
VORMELINGENDAG 2023: Pinkstermaandag 29 mei 

 
Voor onze ontmoeting in de Basiliek van Oostakker-Lourdes hopen we vormelingen 
uit het bisdom Gent, hun ouders en catechisten te ontmoeten. IJD Gent zorgt voor 
een gezellige namiddag. Later communiceren we je over het exacte tijdstip. We 
bezorgen je later een digitale uitnodiging die je kan bezorgen aan ouders en 
vormelingen.  

 
2 Bijvoorbeeld: als je 20 vormelingen wil inschrijven zou je in totaal betalen: 60 euro (30 euro voor het pakketje 
+ 30 euro voor het materiaal van 20 vormelingen). 


