
Vormselviering 2021 
 

Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan. 
Laat al wat gloed is voortbestaan tot in eeuwigheid. 
 

 
 
Drieëndertig jongens en meisjes werden tijdens de uitgestelde vormselviering op 23 oktober jl. 
gevormd. © Marjo Perry. 
 
Na een vreemd en hobbelig voorbereidingsjaar vond op zaterdagnamiddag 23 oktober jl. in onze 
kerk de uitgestelde vormselviering van 2021 plaats. Drieëndertig vormelingen van de parochies 
O.L.V.-Middelares (Berchem) en Pius X werden door de vormheer, vicaris Bart Paepen gevormd. 
Om 14 uur kwamen de negentien jongens en veertien meisjes in zaal Meyer samen om de liedjes 
nog een laatste maal te repeteren onder leiding van zangjuf Dani Haverals. Tevens werden foto’s 
gemaakt van elk van de vier groepjes die door catechisten Elisabeth Roels, Katrien Goris, Katie 
Verbeeck en Inge Van der Donckt begeleid werden. Om 14.30 uur trokken de vormelingen dan in 
hun uniforme witte alben in stoet naar de kerk waar ouders en familieleden hen opwachtten. Een 
vormelinge heette de vormheer en de aanwezige familieleden welkom. De voorste zitbanken en 
het altaar waren feestelijk versierd, met dank aan Mit Engels en Yvonne Verleyen voor de mooie 
bloemstukken. Tijdens de lezingen werd het Bijbelverhaal van de zalving van David door een 
aantal vormelingen uitgebeeld. Na het evangelie luisterden de vormelingen aandachtig naar de 
inspirerende homilie van de vicaris-vormheer. Bij de hernieuwing van de doopbeloften ontvingen 
vier vormelingen het licht van de paaskaars dat ze vervolgens doorgaven aan alle vormelingen. 
Met de brandende kaars in de hand spraken de vormelingen hun hernieuwde doopbeloften uit. 
Dan volgde de handoplegging en de zalving waarbij de vormelingen begeleid werden door hun 
peter en meter, of door hun ouders of grootouders. Vermits er geen eucharistieviering was, 
volgden na de voorbeden en het Onze Vader het danklied en het slotgebed. Het slotlied op de 
trappen van het altaar vormde de feestelijke afsluiter van de viering. Zoals steeds zorgde Annemie 



Bonne op de piano en het orgel voor de muziek. Als toemaatje bracht vormeling William een 
solostukje op de gitaar. Na afloop uitte vicaris Bart Paepen zijn tevredenheid over de grondige 
voorbereiding van de vormelingen, en dat niettegenstaande de coronacrisis. Daarom, een oprecht 
woord van dank aan allen die van deze vormselviering een feestelijk gebeuren maakten. 
 
Hedwig Ceulemans-De Bruyn 
Mede namens Marie Christine en Dirk 
 
 
 
 
VORMSELVIERING 23 OKTOBER 
 
Ontvang van het zegel van de heilige Geest, de gave Gods 
 

 
 
‘This little light of mine’: het slotlied van de feestelijke vormselviering. © Marjo Perry. 
 



 
 
Het Bijbelverhaal over de zalving van David werd door enkele vormelingen uitgebeeld. © Marjo 
Perry. 
 
De 33 vormelingen van de twee parochies waren blij dat ze vormheer Bart Paepen en hun 
familieleden mochten welkom heten in de Pius X-parochiekerk. De jongens en meisjes werden als 
kind gedoopt en waren op zaterdag 23 oktober klaar om gezalfd te worden met chrisma. Ze wilden 
doordrongen worden van Gods geestdrift en ze wilden Gods warmte voelen in de hand op hun 
schouders. Ze beloofden heel hun leven trouw te blijven aan het geloof en zich in te zetten voor 
het evangelie van Jezus Christus. De vormelingen rekenden ook op hun ouders, peters en alle 
aanwezige gelovigen om hen in het geloof voor te gaan. Samen met de catechisten en met alle 
aanwezigen maakten ze er die zaterdagnamiddag een echt vormselfeest van. 
 
Handoplegging 
Almachtige God, vader van onze Heer Jezus Christus, 
door de doop uit water en heilige Geest 
hebt gij deze jongens en meisjes tot nieuw leven gewekt 
en bevrijd uit de macht van het kwaad. 
Zend over hun uw heilige Geest, de trouwe helper. 
Geef hen de geest van wijsheid en inzicht, 
de geest van raad en sterkte, 
de geest van vroomheid en liefde, 
en vervul hen van eerbied voor uw heilige Naam. 
Door Christus onze Heer. 
 
 



Voorbeden voor vormelingen en wereld 
Wij bidden voor de jongens en meisjes die gevormd werden. 
Dat zij door de handoplegging en zalving gesterkt worden 
om te getuigen van Jezus’ blijde boodschap. 
 
Wij bidden voor allen die ons voorgaan: 
ouders, peters en meters, catechisten en leerkrachten. 
Dat zij de kracht ontvangen  
om zich blijvend in te zetten voor hun taak. 
 
Wij bidden voor alle mensen in heel de wereld.  
Om licht en vrede. 
Dat ze kracht ontvangen om mee te bouwen aan Gods rijk. 
 
------------------------------------------------ 
Opsommingslijstje namen 
----------------------------------------------- 
De 33 vormelingen 
Wictor 
Amelie 
Romane 
Marie 
Jerome 
Rey 
Noor 
Felix 
Alex 
Louis 
Liam 

Théo 
Eline 
Jasper 
Diego 
Cesar 
Sebastien 
Matteo 
Jules 
Kaat 
Eva 
Juliette 

Pepijn 
Julianne 
Louis 
William 
Lena 
Emilie 
Charlotte 
Linne 
Natalie-Marie 
Mathis 
Lucas 

 
 
Een ‘Dankjewel’ e-mailbericht 
Beste verantwoordelijken van de vormselcatechese, 
Graag wil ik jullie via deze weg toch nog even bedanken voor jullie helpende handen! Het was 
zeker geen evident jaar en met alle covidtoestanden en beperkte regels ook niet gemakkelijk om 
er toch een geslaagde voorbereiding en viering van te maken. Toch zijn jullie er wel in geslaagd en 
meer dan dat ...  Niet alleen wij maar ook andere ouders, grootouders ... vonden het een geweldig 
mooie viering! De kinderen vonden het ook heel fijn om zo betrokken deel te nemen aan de 
viering zodat het toch wel een feest van hen werd. Mijn man en ik hebben extra genoten van onze 
laatste communicant en zullen warme herinneringen koesteren aan dit belangrijk moment. Een 
welverdiende fijne zondag voor jullie! 
 
Een mama-catechiste 
 
 
 


