
Parochie Ster der Zee Koksijde 



 De parochianen van de lokale kernen ontmoeten de 
eerste communicanten, de vormelingen en hun ouders 

de parochiegemeenschap ontdekt de jongeren  

 

 De kinderen en jongeren van de verschillende kernen 
en hun ouders ontmoeten elkaar. 

 

 De kinderen en jongeren en hun ouders ontdekken het 
weefsel en het levendige gemeenschapsleven van de 
lokale kernen en van de pastorale eenheid als geheel. 

de jongeren ontdekken de parochiegemeenschap 



 Eerste communiewerking, vormselwerking en 
gezinsvieringen bestaan al verschillende jaren 

 

 Maar:  
2018-2019 = eerste jaar globale werking  

voor de volledige pastorale eenheid 



 De vormelingen komen thuis in de kerk(gemeenschap) 
waarin ze zullen gevormd worden. 
◦ beurt en viering vormen één vormselweekend 

◦ 3 gezinsvieringen samen met de eerste communicanten 

◦ 1 gezinsviering met de vormelingen alleen 
 

 De vormelingen van de P.E. leren elkaar kennen 
◦ gezamenlijke ouderavond (met de vormelingen erbij) 

◦ 2 gezamenlijke beurten: eerste en laatste beurt (naamopgave) 

◦ gezamenlijke kerstavondviering 
 

 De vormelingen ontdekken de andere kerken en 
gemeenschappen 
◦ 2 gezinsvieringen in een andere kerk 

◦ ‘Toeren rond de torens’: verkenning van alle kerken 

 

 



 

 De ouders van de vormelingen worden meegenomen 
◦ ouderavond 

◦ alle gezinsvieringen 

◦ vormseltocht 

◦ ‘toeren rond de torens’  

 

 De eerste communicanten en hun ouders komen thuis 
in de kerk(gemeenschap) waarin ze hun eerste 
communie zullen vieren = keuze voor stabiliteit 
◦ 3 gezinsvieringen, samen met de vormelingen binnen de kerk 

◦ gezamenlijke ouderavond (enkel ouders van de P.E.) 

 



 Eén ploeg voor de globale vormselwerking 
◦ 9 catechisten (jongste 18, oudste 74) 

 Heel wat parochiemedewerkers helpen mee 
◦ concrete medewerking bij activiteiten 

◦ concrete medewerking bij gezinsvieringen 

◦ maken van wakkerhoudertjes 

◦ onderhoud pijen 

◦ werk achter de schermen 

 Ondersteuning vanuit het team 

 Samenwerking met de scholen 
 

 

 







groot en klein samen naar voor, 
gedragen door de lokale gemeenschap 



samen een kruisje maken 



korte nevendienst voor de kleinsten 



terug samen na de nevendienst 



samen gaven aanbrengen 



groot helpt klein bij het Onze Vader 





jongeren zijn welkom in 
Sint-Idesbald 



en samen met hun ouders 
ook in Wulpen 



waar de naamopgave van alle 
vormelingen gebeurde en de 
zegening van hun kruisjes  





vormelingen oefenden apart een eerste lied 
terwijl ouders een zegenwens schreven,  
daarna demonstreren ze hun kunnen … 



het ideale gemeenschapsversterkende 
middel: receptie  



allen samen kerstmis 
vieren 



- ouderavond met kinderen én ouders en parochiemedewerkers 
- vormselbeurt rond geloven en sacramenten 
- vormselbeurt rond eucharistie 
- vormselbeurt rond Jezus 
- vormselbeurt en vormseltocht rond het sacrament van het vormsel 

m.m.v. diverse parochiemedewerkers 
- vormselbeurt rond gevoelens 
- vormselbeurt rond het parochiegebeuren 



Beurt : kennismaken en 
praten over geloven en 
sacramenten … 



… om na een lekkere 
tussenstop samen te 
wandelen van de kerk van 
Koksijde-Bad tot aan die 
van Sint-Idesbald, voor 
de gezinsviering 



Beurt 2: spelenderwijs leren wat 
eucharistie en vieren in gemeenschap is  



Beurt 3: 
dwars doorheen Jezus stappen, 
de Kern om wie alles draait … 

… en in Zijn voetspoor lopen 



dieper inleven in de figuur van Jezus via 
een sessie met de Godly Play-methodiek 



Beurt 4:  
vormseltocht met 
medewerking van diverse 
parochiemedewerkers  



samen met de ouders 
op verkenning 
langsheen diverse 
ankerpunten 



met een sessie bibliodrama … 



… terwijl de ouders even nader 
kennismaken met elkaar en met 
de medewerkers 



Beurt 5: praten over gevoelens, 
gemeenschapsversterkend voor 
de kleine groepjes onderling … 



… en nog dieper ingaan op het 
sacrament van het vormsel 



Vormelingen maken op een speelse manier 
kennis met het levendige geheel van een 
parochiegemeenschap.  
 
Ze fietsen tussendoor van kerktoren tot 
kerktoren. Vier groepen starten bij vier 
verschillende kerken. Ze eindigen na een strikt 
tijdschema allen samen in een vijfde kerk.  
 
Bij elk kerkpunt ontmoeten ze medewerkers en 
voeren ze opdrachten uit. De cijfercode die ze 
zo bemachtigen leidt hen uiteindelijk tot 
verstopte schilderijtjes met de ‘gaven van de 
Geest’. 



in gesprek met een medewerker 
van de lokale pagina’s van Kerk 
en Leven  



een parochiemedewerker helpt bij het 
ontdekken van lokale kerkweetjes 



een medewerkster die voor 
bloemen zorgt in de kerk, 
laat hen een bloemstukje 
maken 



in gesprek met iemand van de 
werkgroep diaconie 



ook even ‘op’ de toren …  
en turen naar het weidse gebied 
van de pastorale eenheid  



een intiem momentje: zegenwensen 
van de ouders lezen na een Godly 
Play-sessie rond de doop 



luisteren naar het verhaal van Dries, een concrete 
parochiemedewerker met een drukke agenda, 
om daarna vlot het tabletspel rond parochiewerk 
te kunnen spelen  



kennismaken met de pluswerking 
Talita Koemi en met IJD 



de slotronde … 
op zoek naar de 
schilderijtjes rond de 
gaven van de Geest, 
gemaakt door 
bewoners van Huize 
Rozewingerd 



- soms leuke hebbedingetjes die verwijzen naar de 
thematiek van de viering 

- soms ‘doe-opdrachtjes’: een kroon, een uiltje … om mee 
te brengen naar de volgende gezinsviering  



een kroontje om 
toekomstdromen te noteren … 



… en mee te brengen naar 
de volgende viering 



een potje yoghurt om op te eten 
(symbool voor actie) en mee te 
brengen op kerstmis voor het 
vredeslicht 



bootjes met visjes (Ichtus) 



een uiltje om te versieren met 
allerlei zaadjes en opnieuw 
mee te brengen naar de 
volgende viering 


