
 

 

Bavoparochie kerkplek Beervelde, Vormselcatechese  
 

Beste vormelingen en ouders, 

 

 

Hierbij vind u de kalender voor de Vormselvoorbereiding 2017-2018. 

Gelieve deze goed binnen uw bereik te bewaren, want deze wordt slechts één maal met je vormeling meegegeven.  

Mogen wij er uw aandacht op vestigen dat de Vormselviering doorgaat op zondag 29 april 2018,  

dat betekent dat de weken voor deze viering, er frequent repetities zullen doorgaan.  

Gelieve hiermee rekening te houden. 

 

Nog volgende praktische tips:  

1. Bij de eerste thuiscatechese een pasfoto én 25 euro inschrijvingsgeld meebrengen aub. 

2. Vormeling ontvangt bij de eerste thuiscatechese een map en een tas,  

gelieve deze elke thuiscatechese mee te brengen, samen met schrijfgerief.  

3. Op zaterdag 20 januari 2018 ontvangen de vormelingen per brief hun engagementsverklaring, 

gelieve de datum en uur hiervan goed te noteren. 

4. Op zaterdag 20 januari 2018 wordt het Jezuskleed aangemeten en graag ook het bedrag van 30 euro meebrengen aub. 

5. Tijdens de catecheses op zaterdag is het misschien aangewezen om uw vormeling een drankje en tussendoortje mee te 

geven, omdat de eucharistieviering direct na de catechese volgt, en er van de vormeling toch al een drietal uur 

aandacht is gevraagd.  

 

 

U kan me steeds contacteren:  

Godelieve Weltjens 

Haanhoutstraat 52, 9080 Beervelde 

Tel 09 355 39 13 

email: godelieve@florarbo.com 



       KALENDER VORMSELVOORBEREIDING 2017-2018. 
                                             Bavoparochie kerkplek Beervelde, vormselcatechese 
 

 
 

2017-2018 

 

 

 

 

WAT ? 

 

VOOR WIE ? 

 

WAAR EN WANNEER ? 

Zaterdag 

30/09/2017 

Werken aan Gods droom Startnamiddag Alle vormelingen 

en aansluitend  

ouders 

“De Sprankel” 

Kloosterstraat 33, 

Beervelde 

13u30 - 14u30 

 14u30 -15u45 

Woensdag 

11/10/2017 

Tov ! Thuiscatechese Vormelingen per 

groepje 

Bij de catechiste 

thuis 

Zaterdag 

18/11/2017 

Eucharistie 

 

--- 

Eucharistieviering 

Groepscatechese over 

eucharistie  

--- 

Aansluitend  

deelname parochiale 

viering 

Alle vormelingen 

en ouders 

 

 

 

 

In de kerk - 16u 

Breng drank en 

tussendoortje mee aub ! 

--- 

Kerk - 18u00 

Woensdag 

08/11/2017 

In vuur en vlam Thuiscatechese Vormelingen per 

groepje 

Bij de catechiste 

thuis 

Zaterdag 

02/12/2017 

Bezoek ’t Vincentje 

Sint-Amandsberg 

Inleefcatechese Alle vormelingen Bonte Koe (Kerkplein) 

9u30 – 11u40 

Zondag 

24/12/2017 

Kerstmis Viering Alle vormelingen en 

gezin 

Kerk -17u00 

Zaterdag 

20/01/2018 

Aanmeten Jezuskleren 

 

Parochienamiddag 

 

 

 

 

--- 

Eucharistieviering 

Bijdrage meebrengen  

(30.00€) 

Inleefcatechese + 

engagementsverklaring 

wordt meegegeven als 

deelname parochiaal 

vrijwilligerswerk (!!!) 

--- 

Aansluitend deelname  

parochiale viering 

Alle vormelingen 

 

Alle vormelingen 

 

 

 

 

--- 

Aansluitend  

ouders en gezin 

Kerk - 16u00 

 

 

 

 

 

 

--- 

Kerk -18u00 



Woensdag  

07/02/2018 

 

Vormsel Thuiscatechese Vormelingen per 

groepje 

Bij de catechiste 

thuis 

Aswoensdag 

14/02/2018 

Deelname start 

veertigdagentijd 

Askruisje Alle vormelingen en 

gezin 

Kerk -19u00 

Donderdag 

15/03/2018 

Ankerpunten in je leven Gezinsavond Vormeling, ouders en 

evt.  peter en meter 

Kerk  

18u45 – 20u30 

Zaterdag  

17/03/2018 

Naamopgave 

Kruisoplegging 

Parochiale Viering Alle vormelingen en 

ouders nemen plaats 

vooraan in de kerk 

Kerk 17u30(vormelingen) 

Kerk 18u00 (ouders) 

Zaterdag 

31/03/2018 

PASEN Paaswake Alle vormelingen en 

gezin 

Kerk 20u00 

Maandag 

23/04/2018 

Zangrepetitie 1 + 

Boeteviering 

Voorbereiding Vormsel Alle vormelingen Kerk 16u00 – 17u30 

Dinsdag 

24/04/2018 

Zangrepetitie 2  

 

Voorbereiding Vormsel Alle vormelingen Kerk 16u00 – 17u15 

Donderdag 

26/04/2018 

Zangrepetitie 3 Voorbereiding Vormsel Alle vormelingen Kerk 16u00 – 17u15 

Vrijdag 

27/04/2018 

Algemene repetitie Laatste voorbereidingen  

Afhaling Jezuskleed NA 

repetitie 

Alle vormelingen Kerk 16u00 – 17u15 

 

 

ZONDAG  

29/04/2018 

 

 

H. VORMSEL en 

PL. COMMUNIE 

 

 

VIERING 

Gezin en familie 

(4 voorbehouden 

plaatsen vooraan voor 

ouders, meter en peter) 

alsook voor broers en 

zussen apart. 

KERK  

11u00 – 12u30 

Vormeling aanwezig op 

kerkplein om 10u 40 

MET Jezuskleed  

en Vormselkruisje  

 



 

 

Bavoparochie kerkplek Beervelde, Vormselcatechese  
 

Beste ouders, 

 

 

Zoals jullie reeds vernomen hebben, gaan de vormelingen met de ganse groep  

op zaterdag 2 december 2017 naar “t'vincentje” te Gent (Sint-Amandsberg). 

 

Dit is een VZW-organisatie voor kansarmen, waar deze mensen terecht kunnen voor administratieve, raadgevende,... 

bijstand,  

ook kunnen zij er terecht voor tweedehandskleren of voedselpaketten....... 

Het lijkt dus boeiend om onze vormelingen in het kader van de advent en hun catechesehandleiding  hen hiermee kennis te 

laten maken. 

Er wordt ook een kleine attentie aan jullie kinderen gevraagd, maar zij kunnen u daar beter zelf over inlichten. 

 

We vertrekken samen aan de Bonte Koe (kerkplein) om 9u30 

en zijn terug tegen 11u40 aan de Bonte Koe (kerkplein). 

 

Aangezien we zelf voor vervoer zorgen, kunnen we niet alle vormelingen in onze auto meenemen. 

Daarom willen we graag vragen of er iemand van jullie ouders, wil meehelpen zorgen voor het vervoer. 

We zoeken ouders voor s'morgens om 9u30u aan Bonte Koe, en voor s'middags om 11u25 te Sint-Amandsberg. 

(hoeven niet dezelfde te zijn) 

Wil je mij een seintje geven indien je voor vervoer kan zorgen ? 

Gelieve mij ook te verwittigen indien uw kind niet meegaat, om onnodig wachten te vermijden.  

 

Met vriendelijke en ook dankbare groet, 

Godelieve Weltjens 

Tel 09 355 39 13 

 

adres : 't Vincentje 

            L.Schuermansstraat1 (aan H.Hartkerk) 

            9040 Sint-Amandsberg 


