
HEILIG VORMSEL 
—info 2020— 

CONTACTGEGEVENS OVER HET VORMSEL 

Het sacrament van het vormsel is de bekroning 

van het eerder ontvangen doopsel. Op  

bijzondere wijze wordt in het vormsel nog 

eens de kracht van de Heilige Geest  

doorgegeven.  

Het is een bevestiging door de jongere van de 

keuze die de ouders destijds voor hem of haar 

hebben gemaakt. 

Maar om die keuze te kunnen bevestigen,  

blijven de jongeren ondersteuning van hun 

ouders nodig hebben tijdens het hele  

catechesetraject. 

Het vormsel geeft de kracht van de Heilige 

Geest: een niet te verwoorden gedrevenheid,  

om te getuigen van Jezus en zijn Evangelie, en 

om te leven vanuit het geloof in de levende 

Heer.  

De sterkte van de Heilige Geest helpt een  

christen om in het dagelijkse leven in woord 

en daad méér te lijken op Christus. 

Pastorale zone Kana 
—parochies in Kortenaken 

Heb je vragen of wil je meer info? Dat kan via 

één van onderstaande personen: 

Katelijne Stuyck 

  Groenstraat 5 

 3470 KORTENAKEN 

 k.stuyck@gmail.com 

Agnes Claes 

 Kleinveld 1  

 3470 KORTENAKEN 

 claes.agnes@gmail.com 

 011 58 42 14 of 0497 46 31 67 

Anton Buttiens 

 Kersbeek-Dorp 21  

 3472 KERSBEEK-MISKOM 

 buttiens.anton@gmail.com 

 0493 67 12 79 

INSCHRIJVING 

Je zoon of dochter inschrijven voor het  

catechesetraject kan door de nodige  

formulieren in te vullen en deze af te geven 

aan één van bovenstaande personen.  

Om dit traject mogelijk te maken, vragen we 

ook om een bijdrage in de kosten.  

Deze bedraagt 50 EURO. 

Je kan dit bedrag overschrijven op rekening 

BE63 7390 1633 5508  

van vzw VPW Kana Kortenaken 

Gelieve altijd duidelijk de naam van de  

vormeling te vermelden. 

“ 
De vrucht van de Geest is 

liefde, vreugde  
vrede, geduld, vriendelijkheid 

goedheid, trouw  
zachtheid   

en ingetogenheid  
 

(uit de brief van Paulus aan de Galaten) 



VIEREN & BIDDEN KALENDER  VORMSELCATECHESE 

DATUM & UUR LOCATIE ONDERWERP 

Za 05.10.2019 
13.30u.—15.30u. 

Kerk  
Kortenaken 

SAMEN OP PAD! 
Een eerste kennismaking met spelletjes, een zangmoment en een vooruitblik op het 
komende halve jaar 

Zo 20.10.2019 
 10u.—12 u. 

Kerk  
Kortenaken 

WHAT’S IN A NAME? 
Een les over de namen van God 

 11 u. | MISVIERING MET NAAMOPGAVE (ouders aanwezig) 

Za 16.11.2019 
 13.30u.—15.30u. 

Kerk  
Kersbeek 

KEN JE KERK! 
Kennismaken met alles in en rond het kerkgebouw, met sacramenten (heilige  
momenten), de mis en het  verloop van het kerkelijk jaar. 

Za 07.12.2019 
 9u.—13.30u. 

Zaal Den Berg  
Ransberg 

ADVENT EN DIACONIE (soep-op-de-stoep Welzijnszorg) 
9 u.: Start groenten snijden en soep koken, 11.30u. Catechesemoment, 12.30 u. Lunch, 
en vanaf 13.30 u.: Soep verkopen in (begeleide) groepjes 

Zo 15.12.2019 
 10u.—12 u. 

Kerk  
Kortenaken 

ENGELENZANG 
Een tweede repetitie om de liedjes voor de vormselviering aan te leren. 

 11 u. | MISVIERING (met overhandiging opbrengst soep-op-de-stoep) 

Zo 12.01.2020 
 10u.—12u. 

Zaal Velpezicht 
Hoeleden 

HET DOOPSEL VAN JEZUS 
Een les over de God van Liefde, over beminnen en bemind worden. 

Zo 16.02.2020 
 10u.—12u. 

Zaal ‘t Dorp 
Kortenaken 

GODLY PLAY 
Creatief en spelend aan de slag met Zijn woorden. Indien nodig splitsen we onze groep 
op in twee: groep 1 van 9.30u—11u. en groep 2 van 11u.—12.30 u. 

Zo 01.03.2020 
 10u.—12u. 

Zaal ‘t Dorp 
Kortenaken 

BOUWEN AAN DE WERELD... 
Over de dromen van God! 

Za 15.03.2020 
 9u.—11.30u. 

Rond basiliek 
Scherpenheuvel 

‘WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN’ 
Een uitstap en zoektocht in en rond Scherpenheuvel 

Zo 29.03.2020 
 10u.—12u. 

Kerk  
Kortenaken 

JEZUS IS MEER DAN WE KUNNEN ZEGGEN 
Een vooruitblik op het paasgebeuren en uitdrukking geven aan het verrijzenisgeloof 
 11 u. | MISVIERING MET KRUISOPLEGGING (ouders aanwezig) 

Za 25.04.2020 
Za 02.05.2020 
 10u.—11.30u. 
Vr 08.05.2020 
 17u.—18.30u. 

Kerk  
Kortenaken 

DE LAATSTE RECHTE LIJN: REPETITIES 
Op 25 april, 2 mei en 8 mei zijn er repetities waarin we de vormselviering en de liedjes  
intensief inoefenen, om tijdens het grote vormselfeest alles goed te laten verlopen. 

Zo 10.05.2020 
 11u. 

Kerk  
Kortenaken 

VORMSELVIERING  

Zo 31.05.2020 
10u.—12u. 

Kerk  
Kortenaken 

DE (ZOEK)TOCHT GAAT VERDER! 
Een terugkommoment waarin we terugblikken en vooruitkijken. 
 11 u. | SLOT– EN DANKVIERING (ouders aanwezig) 

Het vieren is een belangrijk deel van de geloofs-

beleving. Daarom sluiten we elk catechese-

moment af met een gebedsmoment  

of sluiten we op regelmatige basis aan bij de 

zondagsviering.  

Ter ondersteuning van de kinderen, nodigen  

wij ook jullie als ouders soms mee uit.  Probeer 

op die momenten voor jullie zoon of dochter 

aanwezig te zijn. 

Ook de belangrijke christelijke feesten willen we 

jullie niet ontzeggen. Graag verwelkomen we 

jullie in de vieringen van Allerheiligen,  

Kerstmis, Aswoensdag, de Goede Week en Pasen.  

De concrete plaatsen en uren geven we jullie 

later nog mee. 


