Vormselwerking Mariakerke-Kolegem 2019
Beste Ouders,
Ook dit schooljaar kiezen we ervoor om de jongeren van het 6de leerjaar op weg te helpen naar hun Plechtige
Communie en hun Vormsel vanuit de bekende en actieve eigen gemeenschap van hun wijk, hun buurt. De
Jongeren kennen mekaar van scouts, chiro, de school, de activiteiten … en de ouders evenzo. We zoeken
mekaar op, we kennen mekaar, en het is in die verbondenheid dat we ook onze jongeren deze geloofsstap
willen laten zetten. We vinden het nl. belangrijk om deze belangrijke geloofsstap echt ‘samen’ te zetten in
vertrouwen, verbondenheid en herkenbaarheid. Op die manier geloven we sterk dat we meer jongeren kunnen
aanspreken, het ‘samenzijn’ zou immers veel minder voelbaar zijn binnen de anonimiteit van een andere wijk.

Vormsel gescheiden van Plechtige Communie
Aangezien het Bisdom Gent enkel nog een vormheer stuurt naar de ankerplaatsen van de nieuwe grote
parochies, zal het sacrament van het Vormsel plaatsvinden op zondag 9 juni om 9u in de St.-Catharinakerk te
Wondelgem. Er zal daar een aparte viering worden voorbereid waar enkel de meisjes en jongens van Kolegem
zullen worden gevormd. Inhoudelijk wordt deze viering (op andere locatie) dus ook door de pastorale ploeg van
Kolegem voorbereid en samen met de jongeren in elkaar gestoken.
Toch willen we het hoogtepunt van deze christelijke vorming ook laten gebeuren in Kolegem zelf! We kiezen
ervoor om de Plechtige Communie en het Vormsel te scheiden en niet meer in 1 viering te combineren. Net
zoals het vroeger was willen we het volle licht en de aandacht vestigen op de actieve hernieuwing van de
doopbelofte door de jongeren zelf, tijdens een Plechtige Communieviering midden in hun eigen gemeenschap
van Kolegem. We kiezen voor dit belangrijke moment zaterdag 11 mei 2019 om 16u in de H.-Hartkerk van
Mariakerke Kolegem.
Er zullen dus opnieuw 2 aparte vieringen zijn : enerzijds een geloofs-getuigenisviering in de eigen gemeenschap
met plechtige communie en hernieuwing van de doopbelofte op 11 mei, en anderzijds het bevestigen met het
sacrament van het Vormsel in de grote nieuwe Parochie Gent-Noord door de Vormheer van het Bisdom op 9
juni.
(enkele foto’s Plechtige Communie & Vormsel 2018)

Voorlopige Planning

(wordt definitief op infoavond van 20 september)

don

20.09.2018

info avond voor Vormelingen & Ouders van 19u tot 20u30 in de H.Hartkerk + deadline inschrijvingen

don

11.10.2018

startavond VORMSELTOCHT voor Vormelingen & Ouders van 19u tot 20u30 in de H.Hartkerk

don

08.11.2018

voorbereidingsmoment & catechese van 18u30 tot 20u in de kerk

zat

01.12.2018

Adventsviering met Naamopgave in de H.Hartkerk om 17u30 | ouders & familie welkom !

don

03.01.2019

Vormelingen verzamelen om 15u30 voor voorbereidingsmoment & catechese
Sterrentocht in de H.Hartkerk om 17u30
Vormelingen verzamelen om 16u voor voorbereidingsmoment & catechese
zat

16.02.2019

uitstap naar Blindenzorg XiNiX in de namiddag

zat

09.03.2019

Vastenviering met Kruisoplegging in de H.Hartkerk om 17u30 | ouders & familie welkom !
Vormelingen verzamelen om 15u30 voor voorbereidingsmoment & catechese

zat

30.03.2019

Daguitstap naar Nijmegen : Bijbels openluchtmuseum

don

25.04.2019

Repetitiemoment & catechese van 18u30 tot 20u in de kerk + ophalen albes

din

07.05.2019

Repetitiemoment & catechese van 18u30 tot 20u in de kerk

don

09.05.2019

Repetitiemoment & catechese van 18u30 tot 20u in de kerk

zat

11.05.2019

Plechtige Communieviering in de H.Hartkerk om 16u

din

04.06.2019

Repetitiemoment & catechese van 18u30 tot 20u in de St.-Catharinakerk

don

06.06.2019

Repetitiemoment & catechese van 18u30 tot 20u in de St.-Catharinakerk

zon

09.06.2019

Vormsel in de St.-Catharinakerk Wondelgem om 9u

maa

10.06.2019

Terugbrengen albes naar H.-Hartkerk tussen 20u en 22u

We vragen dat u onderstaand strookje invult en bezorgt aan het secretariaat van de school. Ook kan u digitaal
inschrijven via de website www.parochiegentnoord.be/vormsel
Voor meer informatie of vragen kan u terecht op vormsel@parochiegentnoord.be of nodigen we u uit op de
start & infoavond op 20 september 2018. We hopen dat u ook samen met uw kind deze stap wil zetten, en
bedanken u alvast voor het vertrouwen in onze werking.
Met vriendelijke groet

Didier Vandenhaute, directeur Lagere school St.-Lieven Kolegem
Steve De Veirman, parochiaal medewerker Vormselwerking

Mijn kind ………………………………………………………………………………….………. zal mee op weg gaan naar de
geloofsstap van Plechtige Communie & Vormsel. We engageren ons om zoveel mogelijk aanwezig te
zijn op de geplande activiteiten en voorbereidingsmomenten.
Emailadres :

………………………………………………………………………… TELnr. : …………………………………………..

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekeningen

