
Bijkomende vragen? 
Contacteer uw plaatselijke verantwoordelijke 
 
 
Algemeen 
 Dekenijstraat 10, Zomergem 

+32 9 372 79 00 
parochie.lievegem@kerknet.be 
www.kerknet.be/parochie-lovendegem-waarschoot-
zomergem 

 
Zomergem 
 Leen De Vuyst, Daalmstraat 13/F, Zomergem 

+32 478 50 17 45 
lucvanlaerezomergem@skynet.be 

 
Waarschoot 
 E.H. Willy Haers, Dekenijstraat 10, Zomergem 

+32 9 372 79 00 
willy.haers@skynet.be 

 
Lovendegem – www.samenopweg.be 
 E.H. Daniël Mollet , Dorp 26, Lovendegem 

+32 9 372 73 11  
daniel.mollet@belgacom.net 

 Katleen Van Lancker, Wijnzilver 36, Lovendegem 
+32 9 328 02 62  
katleen.vanlancker@telenet.be 

 
Oostwinkel 
 Carine Van Damme, Oostwinkeldorp 32, Oostwinkel 

+32 9 377 40 74 
carine.vandamme@molenland.be 

 
 
 
 
Foto : ©Fotohuis, Vormsel parochie Lovendegem 2019. 
V.U. :  E.H. Willy Haers, Dekenijstraat 10, Zomergem 

Ter info : Op weg naar ‘de nieuwe parochie’ 
 
Sinds 2017 wordt gewerkt naar één nieuwe parochie 
toe, nu onder de naam ‘Parochie in Lievegem’.  
Deze nieuwe parochie wordt één van de vijf nieuwe 
parochies in het vernieuwde dekenaat Eeklo. 
Dergelijke vernieuwingsbeweging is overigens in 
heel ons bisdom, en ruimer nog in heel Vlaanderen 
aan de gang. Wat is hierbij het opzet ? 
Er was de vraag van de Vlaamse Gemeenschap om 
het door de Gemeenschap gesubsidieerd gebruik 
van de kerkgebouwen te evalueren en bij te sturen. 
Er was ook de vraag van het bisdom om, inspelend 
op het verminderd aantal kerkgangers en 
beschikbare priesters en geëngageerde leken, de 
‘krachten te bundelen’ en over heel het bisdom 
nieuwe vitale parochie-gemeenschappen te 
vormen, met - voor allen - aansprekende vieringen 
op zondag. 
 
Dit project daagt ook ons allen uit. Vandaag en 
morgen! Het vraagt een hele organisatorische en 
mentale omschakeling  : de nieuwe parochie willen 
we zien en helpen beleven als een ‘gemeenschap 
van gemeenschappen’. In dat kader spreken wij 
voortaan van zeven ‘parochiekernen’ die samen de 
‘Parochie in Lievegem’ vormen.  
Dit zal ook voelbaar zijn in de vormselcatechese: 
ook op dat vlak groeit samenwerking over de 
vertrouwde grenzen heen. Zo ontstond deze folder. 
We durven hopen dat ook jullie zich met het gezin 
op deze vernieuwing zullen afstemmen?  
Het lijkt ons alvast de weg naar een vernieuwd 
kerkelijk leven voor mensen van nu en morgen!  
 
Dank voor jullie medewerking!  

 
 
 

Persoonlijk kiezen voor Jezus 
 

 
 

Uitnodiging 
voor wie zich wil laten vormen in 2020 
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Je laten vormen… 
 
Je laten vormen  
is zeggen tot je ouders: 
Jullie hebben er goed aan gedaan 
me ooit te laten dopen 
en me zo op de christelijke weg te zetten; 
dank daarvoor! En ik durf hopen 
dat jullie me daar verder bij helpen! 
 
Je laten vormen 
is zeggen tot je meter en peter: 
Jullie betekenen voor mij 
een wijze kracht-ten-leven; 
dank daarvoor! En: laat dit zo verder gaan! 
 
Je laten vormen 
is zeggen tot de plaatselijke kerkgemeenschap: 
Ik ben blij dat ik er bij mag horen, 
al zit ik soms met vragen omtrent christen zijn, 
en omtrent samen kerk zijn. 
Maar stapvoets hoop ik  
die wel uitgeklaard te krijgen, 
onder meer met jullie hulp! 
En wie weet mogen jullie dan ooit 
op mijn inbreng rekenen! 
 
Je laten vormen 
is zeggen tot de wereld om je heen: 
Op Jezus’ vraag en naar zijn voorbeeld 
wil ik een positieve kracht zijn, 
bescheiden maar weerbaar 
- ‘zout’ en ‘licht’- 
dienstbaar voor velen! 

Vormselvieringen in 2020 
 
Zaterdag 23 mei 
15 uur in Waarschoot 
 
Zondag 24 mei 
9 uur in Lovendegem + Vinderhoute 
9 uur in Oostwinkel 
11 uur in Zomergem 
 
We nodigen de jongeren van Beke, en hun ouders 
uit om zich bij één van de zojuist genoemde 
parochiekernen aan te sluiten. In de kerk van Beke 
zullen er vanaf december 2019 immers geen 
kerkdiensten meer plaats vinden. 
 
 
 

Aanmelden en definitief inschrijven. 
 
Bovenstaande mijmering situeert het vormsel-
sacrament als een belangrijke levensstap. 
Achteromziend is het de voltooiing en persoonlijke 
beaming van het doopsel. 
Vooruitziend houdt het de persoonlijke keuze voor 
het christelijk geloof in, in verbondenheid met de 
plaatselijke kerkgemeenschap.  
 
Dat is een heus engagement, dat  ook een degelijke 
voorbereiding verdient, en ook een geleidelijke 
groei toelaat. En daarbij mag de ondersteunende 
rol van de ouders niet vergeten worden. We 
rekenen dan ook op de loyale medewerking 
vanwege de ouders die een zoon of dochter 
aanmelden, en later ook definitief inschrijven voor 
het vormsel! 
 

Voelen jullie hiervoor interesse ?  
Meld uw zoon of dochter dan aan als kandidaat-
vormeling. Zelfs al  zitten jullie nog in een proces 
van afwegen of het nu vormsel of lentefeest 
wordt… 
 
Deze aanmelding voor het vormsel kan best 
gebeuren via onze website.  
Lukt dat niet, dan zijn jullie welkom in de 
plaatselijke secretariaten of bij de plaatselijke 
verantwoordelijken van de vormselcatechese.  
Zie onze website : 
https://tinyurl.com/parochieinlievegem  
klik door naar “veelgestelde vragen” 
 
Wil die aanmelding doen vóór 1 september! 
 
Wij zullen jullie in de loop van september 
contacteren, vanuit de parochiekern waar het 
vormsel zal toegediend worden, en waar ook de 
voorbereidende catechese zal verzorgd worden.  
De aanpak van de start zal immers overal een eigen 
accent dragen. We zullen jullie daarbij uitnodigen 
voor een eerste ontmoeting. Op basis daarvan 
kunnen jullie dan definitief inschrijven!  
 
Dank! En mogelijks tot binnenkort! 
 
Pastoor Willy, en de medewerkers  
aan het hele vormseltraject. 
 


