
Kalender Vormsel PE Sint-Crispijn, groep St.-Tillo 2020-2021 
 
ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN WEGENS CORONAMAATREGELEN! 

 
Een tochtgenoot voor de vormeling: 
Het vormsel is een gemeenschapsgebeuren. Met de steun en aanwezigheid van  
een tochtgenoot kan het voor je zoon of dochter een boeiende tocht worden. 
Wij stellen het dan ook op prijs om hen naar de vieringen/activiteit te vergezellen, waar er 
‘tochtgenoot’ vermeld staat.  
 

Datum Activiteit Uur + locatie 

Vrijdag 27 november 
2020 

Gebedsviering bij de start van de 
Advent, met de tochtgenoot  

18u 
St.-Tillokerk 

Zaterdag 9 januari 
2021 

Driekoningenviering, samen met de 
tochtgenoot 

15.30 uur                     
St-Tillokerk 

Zaterdag 6 februari 
2021 

Onlin-catechesemoment In gezinsverband thuis 

Woensdag 17 
februari 2021 

Kerkbezoek met de tochtgenoot op 
Aswoensdag  
 

Keuze A: 10u30 – 11u30 
Keuze B: 13u30 – 14u30 
St.-Tillokerk 

Woensdag 17 
februari 2021 

Aswoensdagviering + aansluitend 
Sober Maal. De tochtgenoot is 
welkom op de viering en het sober 
maal. 

12u – 13u15                         
St-Tillokerk/Zaal Nele 
3,50 euro voorzien voor de 
deelname aan het Sober 
Maal.  

Zaterdag 6 maart 
2021 

Catechesemoment 14u - 17u                 
Prizma Campus VTI Izegem 

Woensdag 17 maart 
2021 

Bezinningsnamiddag (zie keerzijde) 
‘Hoeve ter Kerst’ 
Opgelet! Inschrijven noodzakelijk! 

13u15-17u15 
‘Hoeve te Kerst’, Ter Kerst 1 
8830 Gits 

Vrijdag 19 maart 
2021 

Boeteviering, samen met de 
tochtgenoot 

18u 
St-Tillokerk 

Dinsdag 27 april 2021 Vormselwake met het gezin, 
vormselmeter of -peter 

19u             
St-Tillokerk 

Woensdag 5 mei 
2021 

Vormselrepetitie 13u30-14u30 
St-Tillokerk 

Zondag 9 mei 2021 Vormselviering 11u.                     
St-Tillokerk 

 
De vieringen met Kerstmis en de Goede Week zijn ook sterk aanbevolen voor het gezin: 
 
- Witte Donderdag 1 april 2021 om 19 uur – St.-Pieterskerk Emelgem 
- Goede Vrijdag 2 april 2021 om 19 uur – St.-Jan de Doperkerk Kachtem 
- Paaswake 3 april 2021 om 20 uur – H. Familiekerk Bosmolens 
- Paasviering 4 april 2021 om 10.30 uur – St.-Tillokerk 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 17 maart 2021 - bezinningsnamiddag 
‘Hoeve ter Kerst’ – 13.15 uur – 17.15 uur 

 
‘Hoeve ter Kerst’ is een onderdeel van Dominiek Savio in Gits. Dit is een voorziening voor 

personen met een fysieke en /of mentale beperking. Je kan er al verblijven vanaf het 

kleuteronderwijs. Zij werkten een programma uit voor vormelingen waardoor jullie kennis 

maken met hun werking en ook met één of meerdere personen die wonen en werken in 

deze voorziening. 

Voor deze activiteit doen we beroep op (groot)ouders, die ons naar ‘Hoeve ter Kerst’ in 
Gits willen brengen en/of ophalen. Je mag gerust de activiteit bijwonen. 

 
Praktische afspraken 
 
Waar spreken we af? 

-  13.15 uur: verzamelen op de parking zaal ‘Nele’, Kerkstraat 11. 
-  13.30 uur: vertrek. 

 
Wat trekken we aan? 

- Warme jas en regenjas, want een deel van de activiteit gaat buiten door. 
- Gemakkelijke schoenen. 

 
Wat neem je mee? 

- Een tussendoortje (koek/stuk fruit) mag. 
- 1 flesje WATER. 
- Berg dit alles op in een rugzak. 

 
Wat neem je NIET mee? 

- MP3, ipod, ipad,…laat je thuis. 
- Snoep is overbodig. 
- Extra zakgeld is NIET nodig. 

 
INSCHRIJVEN via het digitaal inschrijvingsformulier. 
 
 
Kiezen voor het H. Vormsel is een engagement en betekent dat je aanwezig bent op 
activiteiten, catechesebeurten, vieringen, zangrepetities,…die vermeld staan op deze 
kalender.  Als je door omstandigheden niet kan aanwezig zijn, graag Filip Mulier verwittigen!  
Dank je wel voor jullie medewerking! 
 
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be of 0479/80.07.78 
 
 
We wensen jullie, ouders en vormelingen, een boeiende en verrijkende voorbereiding op het 
Vormsel. Deze voorbereiding vraagt van jullie ongetwijfeld wat tijd en energie. Maar het is 
dan ook een unieke periode op jullie levensweg als christen. 
 
Hartelijke groeten, 
Pastoor André Kalumba, 
Filip Mulier, parochieassistent 
De lokale pastorale ploeg 

mailto:filip.mulier@sintcrispijnizegem.be

