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Woord aan de ouders 
 

Je hebt de ‘Vormselgids 2020’ van de kanaalkerken Oostakker, Desteldonk en 
Mendonk in handen. Deze brochure wil je gids zijn op de tocht die je met je kind 
wil gaan naar het sacrament van het vormsel. 
Op 10 mei 2020 zal de bisschop of één van zijn vertegenwoordigers te gast zijn in 
de kerk van Oostakker. Tijdens de vormselviering zal je opgroeiend kind de 
doopbeloften nu zelf kunnen uitspreken. In dezelfde viering ontvangt je kind langs 
de handoplegging en de zalving met chrisma de kracht van de Heilige Geest om 
als moedige christen verder door het leven te gaan. 
 
Deze grote stap, dit ontvangen van één van de zeven sacramenten, willen we 
samen voorbereiden. Samen is: met de ouders, de kandidaat-vormelingen en onze 
drie kerkplekken. 
 
We zijn ervan overtuigd dat je met deze vormselgids een antwoord krijgt op de 
meeste van je vragen rond het vormsel. Mocht dit niet zo zijn, aarzel dan niet om 
ons te contacteren. 
 
Het voorbereidend werk vanuit de parochies is een belangrijke stap geweest. Het 
inschrijven van je kind ook. De grootste stap lijkt ons de bereidheid van alle 
betrokken partijen om samen op weg te gaan. Om ons ‘over te geven’ aan de 
deugddoende onderdompeling in het christelijk geloof. Om ons open te stellen voor 
Gods weldoende Geest, die ons verder doet dromen . Die Geest die ons de kracht 
schenkt om dagdagelijks in de voetsporen van Jezus Christus te wandelen. Daar 
gaat het over! 
 
Goede moed! 
 
 
De vormselcatechisten en pastoor Chris 
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Onze manier van werken 
 
VOORAF 

 
Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn 
in de rooms-katholieke kerk én de rooms-katholieke godsdienstlessen volgen op 
school. 
 
INTRODUCTIE 
 

Op 21/9 heeft de introductie plaats. Tijdens deze kennismaking, maak je  samen 
met je zoon of dochter de keuze om gevormd te worden en dus het 
catechesetraject te doorlopen. 
 
THUISCATECHESE 

 
Elke kandidaat-vormeling maakt deel uit van een kleine groep, die aan een 
catechist is toevertrouwd. We noemen dit de thuiscatechesegroep. Dit groepje 
komt zes keer samen. Per keer behandelen we, gedurende anderhalf uur, een 
bepaald aspect van ons geloof. De kandidaat vormelingen zullen elke keer een 
thuisfiche meekrijgen waarop ook een thuisopdracht (samen met de ouders) 
vermeld is. 
Bij de inschrijving ontvangen de kandidaat vormelingen een geloofsdoos en een 
verhalenboekje.  
Bij de eerste thuiscatechese zal ook een kalender overhandigd worden en een 
vormseltas. Deze tas brengen ze naar elke thuiscatechese mee samen met het 
verhalenboekje.  
 
GROEPSCATECHESE 
 

Er zijn vier algemene groepscatecheses voorzien (naamopgave, ankertocht met 
kruisjesoplegging, slotcatechese en de vormselvoorbereiding). Daarnaast zijn er 
twee keuze-catecheses waar men kan kiezen uit een aantal mogelijkheden. (zie 
ook pag. 11) 
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EUCHARISTIEVIERINGEN 

 
Op zaterdag vieren we eucharistie om 17.30 u. in de parochiekerk in Mendonk.  
Op zondag vieren we eucharistie om 9.30 u. in de parochiekerk van Oostakker of  om 
10.00 u. in de basiliek van Oostakker-Lourdes. 
We nodigen de kandidaat-vormelingen en hun gezin uit om wekelijks te komen 
meevieren tijdens één van de vieringen.  
Een kandidaat-vormeling moet minstens aan tien vieringen deelnemen, verspreid 
over tien verschillende zaterdagen/zondagen. Ook de ouders worden verwacht op 
deze vieringen.  
Op vastgestelde dagen zijn er ook maandelijks gezinsvieringen die telkens door een 
ander catechese groepje zullen voorbereid worden (data zie kalender). 
Bij die tien vieringen horen ook de naamopgave en de ankertocht met 
kruisjesoplegging. Samen met de ouders gaan de kandidaat-vormelingen op tocht 
doorheen de verschillende ankermomenten van het leven gevolgd door de viering van 
de kruisjesoplegging. Tijdens deze viering op 28 maart krijgen zij het houten kruisje 
dat gedragen wordt tijdens de vormselviering.   
 
 
WE SPAREN PARELS…. 

 
Bij iedere catechese activiteit of na elke bijgewoonde eucharistieviering ontvangen 
de kandidaat vormelingen een houten parel. 
Elke parel is een deeltje van een ketting, waarbij elke schakel belangrijk is. 
Met deze parels kan aan het einde van het catechesejaar een armband of 
halsketting gevormd worden. 
Deze ketting of armband staat blijvend symbool voor de verbondheid en het geloof 
in de andere of dé Andere. 
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Kalender 
 
- Elke kandidaat-vormeling volgt de zes thuiscatecheses, de twee 

groepscatecheses (slotcatechese en vormselvoorbereiding), minstens twee 
keuze catecheses en tien eucharistievieringen (waaronder de naamopgave 
en de ankertocht met kruisjesoplegging). Verwittig het vormselsecretariaat of 
thuiscatechist STEEDS op voorhand wanneer je niet kan aanwezig zijn. Er 
wordt dan een vervangende activiteit voorgesteld. 

 
- Je zal de data van de thuiscatecheses via mail ontvangen. Op de eerste 

thuiscatechese ontvangen de kinderen een kalender met alle belangrijke 
activiteiten. 
 

- Informatie over de eucharistievieringen vind je op pagina 5 van deze gids. 
 
 
 
Legende: 

Basiliek O-L Basiliek Oostakker-Lourdes 
Edugo School EdugoSint-Vincentius, Sint-Rafaelstraat 14 Oostakker 
Kerk O Kerk Oostakker 
Kromme Boom vzw De Kromme Boom, Eikstraat 81 Oostakker 
Mozaïek vzw Mozaïek, Wolfputstraat 106 Oostakker 
Par Sec Parochiesecretariaat  Oostakker, Oostakkerdorp 1 Oostakker 
Vincenthof  vzw Vincenthof, Gasthuisstraat 10 & 21 Oostakker 
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Kalender 
 

DATUM UUR ACTIVITEIT PLAATS 

Zat 21 sept 14 – 16 u. Infomoment en inschrijving Kerk O 

... oktober  Thuiscatechese 1  

Woe 6 nov 14 – 16 u. Keuze 1: Bezoek Kromme Boom Kromme Boom 

Zon 17 nov 9u. Eucharistieviering met naamopgave Kerk O 

...november  Thuiscatechese 2  

 …december   Thuiscatechese 3  

 Woe 11 dec  14 – 16 u.  Keuze 2: ervaringen rond kans-armoede  Par Sec 

Zon 15 dec 9u. 
Eucharistieviering groep Johan en  
Caroline 

Kerk O 

... januari  Thuiscatechese 4  

Zon 19 jan 9u. Eucharistieviering groep Mireille Kerk O 

Zat 25 jan 9 -12 u. Keuze 3: Damiaanactie Edugo 

… februari  Thuiscatechese 5  

 Zon 16 feb  9u.  Eucharistieviering groep Daisy   Kerk O 

Woe 19 feb 14– 16 u Keuze 4: Bejaardenbezoek Vincenthof 

In krokus of 
paasvakantie 

Wordt later meegedeeld Keuze 5: Bezoek Mozaïek Mozaïek 

…maart  Thuiscatechese 6  

Zon 15 mrt 9u. Eucharistieviering groep Liesbet Kerk O 

Vrij 27 mrt 19 – 20.30 u. Keuze 6 : Bezoek bedevaartsoord  Basiliek O-L 

Zat 28 mrt 14 – 16.30 u Ankertocht en kruisoplegging Kerk O 

Vrij 24 apr 18.30 - 20.30 u Slotcatechese Kerk O 

Vrij 8 mei 18.30 - 20.30 u. Vormselvoorbereiding Kerk O 

Zon 10 mei  9u. VORMSELVIERING Kerk O 
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Informatie bij de groepscatecheses 
 

Speciale eucharistievieringen 
 
NAAMOPGAVE: zondag 17 november van 9 tot 10.30 u. 
 

ALLE KANDIDAAT-VORMELINGEN WORDEN HIEROP VERWACHT 
SAMEN MET HUN OUDERS 

 

- Tijdens deze speciale eucharistieviering geven de kandidaat vormelingen hun 
naam op  aan de pastoor. Hiermee drukken ze tegenover de hele 
parochiegemeenschap hun wens uit om gevormd te worden. 

 

- De naamopgave vindt plaats in de kerkplek van Oostakker.  
 
 

ANKERTOCHT EN KRUISOPLEGGING: zaterdag 28 maart van 14 tot 16.30 u. 
 

ALLE KANDIDAAT-VORMELINGEN WORDEN HIEROP VERWACHT 
SAMEN MET HUN OUDERS 

 

- De vormelingen leggen samen met hun ouders een tocht af door de 
verschillende ankermomenten van het leven. Aansluitend heeft de viering plaats 
waarbij de vormelingen het kruisje ontvangen dat zij tijdens het vormsel zullen 
dragen. 
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Algemene groepscatecheses 

 
SLOTCATECHESE: vrijdag 24 april van 18.30 tot 20.30 u. 
 

ALLE KANDIDAAT-VORMELINGEN WORDEN VERWACHT  
 

- We voorzien op deze avond een verzoeningsmoment, een zangstonde en een 
terugblik op de thuiscatecheses. 

- Plaats: kerk Oostakker 

 
 
VORMSELVOORBEREIDING: vrijdag 8 mei van 18.30 tot 20.30 u. 
 

ALLE KANDIDAAT-VORMELINGEN WORDEN VERWACHT. 
 
- De symbolen van het vormsel worden geduid.  
- We bereiden de vormselviering grondig voor. 
- Er is een generale zangrepetitie met het parochiaal koor. 
- Plaats: kerk Oostakker  
 
VORMSELVIERING: zondag 10 mei: 9 tot 10.45 u. 
   
- Per kandidaat-vormeling zullen er vijf voorbehouden plaatsen zijn. 
- Tijdens de viering is filmen en fotograferen niet toegelaten. Enkel de door de 

parochie aangestelde fotografen maken foto’s. Ten laatste de week na de 
vormselviering vind je ze op onze website: www.bavoparochie.be. 

- Ouders die daar bezwaar tegen hebben duiden dit aan op het privacy formulier 
bij de inschrijving. 

 
 

 

http://www.bavoparochie.be/
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KEUZECATECHESES 
 

 

KEUZE 1: BEZOEK AAN DE KROMME BOOM:  
woensdag 6 november van 14 tot 16 u. 
 
- De Kromme Boom is een zorgproject dat open staat voor mensen in een echte 

noodsituatie. Ze glippen door de mazen van het welvaartsnet en kunnen niet 
meer functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. Wij brengen 
een bezoek aan de sociale werkplaats en maken kennis met hun werking. 

- Plaats: vzw Kromme Boom Eikstraat 81 Oostakker 
- Aantal deelnemers: max 15 

 
 

 
 
 
 
KEUZE 2: ERVARINGEN ROND KANSARMOEDE:  
woensdag 11 december van 14 tot 16.00 u. 
 
- Hermin begeleidt ons vanuit de welzijnsschakel ‘Kans’ rond het gegeven van 

kans-armoede in de kanaaldorpen. 
- Plaats: Parochiesecretariaat Oostakker, Oostakkerdorp 1 
- Aantal deelnemers: max 10 
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KEUZE 3: DAMIAANACTIE:  
zaterdag 25 januari  van 9 tot 12.00 u. 
 

- Na een duidend moment over de actie verkopen we huis-aan-huis de befaamde 
stiftjes. Voorzie warme kledij en eventueel regenkledij. 

- Plaats: School Edugo Sint-Vincentius Sint-Rafaelstraat 14 te Oostakker. 
- Aantal deelnemers: onbeperkt.  
- Ook ouders zijn van harte welkom als begeleider. 
 
 

 
 
 

 
 

 
KEUZE 4: BEZOEK MOZAIEK 
 (in krokus- of paasvakantie, juiste datum wordt later meegedeeld) 
 
- We maken kennis met de werking en de activiteiten van dienstencentrum 

Mozaïek en nemen actief deel aan één van hun activiteiten. 
- Plaats: vzw Dienstencentrum Mozaïek Wolfputstraat 106 
- Aantal deelnemers: max 4 
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KEUZE 5: BEJAARDENBEZOEK:  
Woensdag 19 februari van 14 tot 16 u. 
 
- We brengen een bezoek aan het woonzorgcentrum Vincenthof te Oostakker. De 

pastorale dienst heet ons welkom en begeleidt ons verder. We halen de 
bewoners even uit hun isolement door er een praatje mee te slaan of een kleine 
wandeling mee te maken.  

- Plaats: vzw woonzorgcentrum Vincenthof, Gasthuisstraat 10 & 21, Oostakker 

- Aantal deelnemers: max 25. 

 

 

 
 
 

 
KEUZE 6: BEZOEK AAN HET BEDEVAARTSOORD:  
Vrijdag 27 maart van 19 tot  20.30 u. 
 
 

- We worden rondgeleid in het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes. Men schetst 
ons een stukje geschiedenis en geeft ons uitleg over de basiliek. 

- Plaats: basiliek Oostakker 
- Aantal deelnemers: onbeperkt.  
- Ook ouders zijn van harte welkom. 
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KEUZE 7: MISDIENAAR 
Tijdens de 10 eucharistievieringen naar keuze 
 
- Voor wie tijdens de vieringen actief wil deelnemen en samen met de pastoor en 

de andere misdienaars vooraan in het koor van de kerk wil staan Je bent 
hiermee een voorbeeld voor de anderen in de kerk. 

- Je bent hier ten laatste om 9u10 aanwezig in de sacristie 
- Plaats: kerk Oostakker 
- Aantal deelnemers: max 5 per viering 
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Bijzondere momenten 
 

In het kerkelijk jaar zijn er een aantal bijzondere vieringen. Op die dagen komen 
we samen om een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk jaar of uit Jezus’ leven te 
vieren en herdenken. Je bent, samen met je gezin, hartelijk uitgenodigd om dan 
naar de kerk te komen: 
 
 
- 31 oktober: Allerheiligen 

- 17.30 u. : eucharistieviering Mendonk 

 
- 1 november: Allerheiligen 

- 09.30 u. : eucharistieviering Oostakker 
- 10.00 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 

 
- 25 december: Kerstmis 

- 09.30 u. : eucharistieviering Oostakker 
- 10.00 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 

 
- 26 februari: Aswoensdag 

- 18.00 u. : gebedsdienst  met assenkruisje Oostakker 
- 18.00 u. : eucharistieviering met assenkruisje basiliek Oostakker-Lourdes 
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Goede Week-vieringen 
 

- Palmzondag 
4 april: 
- 17.30 u. : eucharistieviering Mendonk 
5 april: 
- 09.30 u. : eucharistieviering Oostakker 
- 10.00 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 

 

- Witte donderdag: 9 april 
- 19.00 u. : eucharistieviering Oostakker 
- 19.30 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 

 

- Goede vrijdag: 10 april 
- 15.00 u. : gebedsdienst Sint-Kruis-Winkel 
- 19.30 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 

 

- Stille Zaterdag: 11 april 
- 17.30 u. : paaswake Mendonk 
- 20.00 u :  paaswake basiliek Oostakker-Lourdes 

 

- Pasen: 12 april 
- 09.30 u. : eucharistieviering Oostakker 
- 10.00 u. : eucharistieviering basiliek Oostakker-Lourdes 
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Nog enkele weetjes … 
 
INSCHRIJVINGSGELD 
 
De ouders van de toekomstige vormelingen betalen 25,00 euro via overschrijving op 
BE45-7360-4331-3089  met als mededeling vormsel en de naam van de 
vormeling. 
In dit inschrijvingsbedrag is inbegrepen: 

- de kosten verbonden aan de werking van de vormselcatechese 
- de verzekering van je kind 
- het vormselkruisje 

 

 
PAROCHIEBLAD ‘KERK EN LEVEN’ 

 
Dit wekelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Kerkgemeenschap bevat 
naast interessante kerkelijke en 
maatschappelijke artikelen ook 
actuele informatie over het gebeuren 
in onze parochies. Abonneren kan 
via het parochiesecretariaat of via de 
website www.kanaalparochies.be 
(aanvraagformulieren). 

 
 
PAROCHIESECRETARIAAT  
 
Oostakkerdorp 1 – 9041 Oostakker – 09 355 55 74 – bavoparochie@kerknet.be 
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PUBLICATIE NAAM  EN FOTO VAN JE KIND 
 
- Na de vormselviering publiceren we de groepsfoto’s en de namen  van de 

vormelingen in het parochieblad. Op de website kan je enkele dagen na de 
viering de foto’s terugvinden. Wij houden uiteraard rekening met de wensen die 
je als ouder ingevuld hebt op de privacyverklaring bij de inschrijving. 

 
 
VERLOFBRIEFJE WERK OUDERS 
 
- Wie recht heeft op een verlofdag n.a.v. de vormselviering kan hiervoor een 

schriftelijk bewijs krijgen. 
- De verlofbriefjes worden uitgedeeld na de viering met kruisoplegging (zie 

jaarprogramma). Nadien zijn ze verkrijgbaar via mail naar 
vormselsecretariaat.kanaalkerken@telenet.be 

 
 
WEBSITES 
 
- Kandidaat-vormelingen: www.nabbi.be 
 

 
 
- Ouders: www.bavoparochie.be 
 
 
 
 
 

  

http://www.nabbi.be/
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Contactadressen 
 

VORMSELCATECHISTEN WAAR ZE CATECHESE GEVEN 
 
Carchon Mireille  
0486 15 76 35 O.L. Vrouwdreef, 8 (priesterhuis) 
mireille.carchon@edugo.be 9041 Oostakker (Lourdes) 
 
Decraene Daisy 
09 251 58 47 O.L. Vrouwdreef, 8 (priesterhuis) 
filip.gheysens@skynet.be 9041 Oostakker (Lourdes) 
 
Dellaert Johan -Van Compernolle Caroline 
0494 1721 30 Ledergemstraat 27 
johanledergemstraat@gmail.com 9041 Oostakker 
 
Van Hoorebeke Liesbet  
0497 16 47 40 Absdalestraat 6 
liesbet.van.hoorebeke@telenet.be 9041 Oostakker 
 
 
PASTOOR-MODERATOR Parochiesecretariaat 
Simoens Chris Oostakkerdorp 1 
Tulpenlaan 3 9041 Oostakker 
9080  Lochristi 09 355 55 74 
09 360 37 86 
0475 82 71 69 

bavoparochie@kerknet.be 

chris.simoens@proximus.be www.bavoparochie.be 
 
 
VORMSELSECRETARIAAT 
 
De Mol Annemie 
09 330 02 53  
vormselsecretariaat.kanaalkerken@telenet.be 
  

mailto:vormselsecretariaat.kanaalkerken@telenet.be
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