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Beste ouders en toekomstige vormelingen  
 
De voorbereidingstijd naar het Vormsel toe is intens en niet 
meteen de gemakkelijkste weg. 
Jullie kiezen ervoor om samen met de parochiegemeenschap 
op weg te gaan om het geloof beter te leren kennen en het te 
beleven. 
 
 

 
 

 
Catechese als voorbereiding op het vormsel … 
… is samenwerken 
… is luisteren naar (bijbel)verhalen 
… is gelovige mensen ontmoeten en beluisteren 
… is bidden 
… is Jezus’ voorbeeld volgen 
… is deelnemen aan vieringen 
… is sacramenten leren kennen en ontvangen 
… is zich opgenomen weten in een gemeenschap 
 
Het vraagt dus een niet vrijblijvend engagement en dit 
engagement stopt niet bij het Vormsel. 
 
In dit programmaboekje vinden jullie een overzicht van alle 
activiteiten. Er wordt verwacht dat de kandidaat-vormelingen 
aan deze activiteiten deelnemen.  
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Gelieve bij afwezigheid steeds te verwittigen.  
De contactgegevens zijn achteraan in het boekje opgenomen. 
Er worden geen aparte uitnodigingen meer gegeven. 
 
U begrijpt dat een aantal activiteiten in deze coronatijden 
onder voorbehoud zijn. We brengen jullie tijdig op de 
hoogte als er zich wijzigingen voordoen. 
 
Wij wensen dat jullie, ouders en vormelingen, een boeiende en 
verrijkende voorbereiding op het Vormsel meemaken. 
Deze voorbereiding vraagt van jullie ongetwijfeld wat tijd en 
energie. Maar het is dan ook een unieke periode in het leven 
die de moeite waard is. 

Pastoor André Kalumba 
    Pastoor Matthias Noë 

Magda Vanderheere 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 pag.	4 

 
ADVENTSBEZINNING 

Zaterdag 28 november 2020 
14.30 u. – 15.15 u.  (leerlingen uit klas 6A) 
15.30 u. – 16.15 u.  (leerlingen uit klas 6B) 

(Leerlingen uit andere scholen kiezen waarbij ze aansluiten) 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat?  
We starten met deze bezinnning de vormselvoorbereiding, 
maar ook het nieuwe kerkelijk jaar met de Advent. 
 

 
 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen 
(wegens de coronamaatregelen kunnen ouders er deze keer 
niet bij zijn) 
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EUCHARISTIEVIERINGEN 

KERSTMIS 
 
 

 
 
Het is de bedoeling dat zeker aan één van de vieringen 
wordt deelgenomen. 
De vieringen gaan door in de kerk. 
De vormeling is vergezeld van minstens één ouder.  
De vormeling zit bij zijn/haar ouder(s). Er zijn geen 
afzonderlijke plaatsen voorzien voor de vormelingen. 
 
Donderdag 24 december 2020 om 17.30 u.  
 
Vrijdag 25 december 2020 om 18.00 u.  
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KERKBEZOEK 

Vrijdag 15 januari 2021 
16 u. – 17.15 u. 

Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat?  
Straks worden jullie gevormd en dat zal gebeuren in onze 
mooie, gezellige, geklasseerde kerk. 
We gaan als echte speurneuzen op zoek naar wat er allemaal 
in onze kerk te vinden is en wat de betekenis ervan is.  
 

 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen van Sint-Pieter 
(wegens de coronamaatregelen kunnen ouders er deze keer 
niet bij zijn) 
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  ZANGREPETITIE 1 
Zaterdag 23 januari 2021 

16.30 u. – 17.15 u. 
 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 

 
Wat?  
Het hoogtepunt, ons Vormsel, moet een verzorgd gebeuren 
worden. Daarom willen we heel wat tijd stoppen in de 
concrete voorbereiding.  
We willen enkele mooie liederen aanleren die we dan in 
sommige vieringen en zeker op het Vormsel zullen zingen. 
 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 
 
De vormelingen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om 
daarna mee te vieren in de eucharistieviering om 17.30 u. 
(tenzij beperking aantal aanwezigen in de kerk door de 
coronamaatregelen) 
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  LICHTMISVIERING 
Zaterdag 30 januari 2021 

    17.30 u. 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat? 
Op 2 februari vieren de christenen Lichtmis. Het is de 
herdenking van het gebeuren dat Maria veertig dagen na de 
geboorte van Jezus naar de tempel ging om hem daar op te 
dragen, zoals in het Jodendom was 
voorgeschreven. 
Bij de christenen is het een lichtfeest, 
in navolging van een oud heidens feest 
waarbij de komst van de lente en het 
lengen van de dagen werd gevierd. Er 
worden kaarsen gewijd voor gebruik in 
de kerk en thuis. 
Op deze viering worden alle gezinnen uitgenodigd die van 
Lichtmis vorig jaar tot Lichtmis nu een kindje lieten dopen. 
Ook de kindjes zelf komen mee. Hun namen worden één voor 
één genoemd, want hun namen staan geschreven in de palm 
van Gods hand. 
Omdat we als vormelingen ook terugkijken naar ons doopsel 
(daarmee is het allemaal begonnen, nietwaar?), komen we ook 
naar deze viering. (tenzij beperkingen aantal aanwezigen 
door coronamaatregelen) 
Aan sommigen onder jullie zal zelfs gevraagd worden om een 
handje toe te steken. 
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BIECHTVIERING  

Woensdag 10 februari 2021 
18.00 u. – 18.45 u. 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat?  
De biecht is het sacrament van de zondevergeving bij de 
katholieken. Al in het Oude Testament wordt God gezien als 
een vergevende Vader. Dat beeld wordt nog sterker bij 
Jezus. De ‘verloren zoon’ die met hangende pootjes bij zijn 
vader terugkomt, wordt warm ontvangen met een alles 
vergevende liefde.   
De tijd dat katholieken regelmatig een bezoekje brachten 
aan de ‘biechtstoel’ in de kerk is voorbij. Wel zijn er 
gemeenschappelijke verzoeningsvieringen waarbij de 
handoplegging wordt gebruikt als teken van vergeving. 
We zien dat een persoonlijk biechtgesprek met een priester 
een opmars kent, vooral bij jongerenpelgrimages en tijdens 
de wereldjongerendagen. 

 
Bij ons wordt het een gezamenlijke viering, 
waarin we even naar onszelf kijken. We 
ontdekken wat we fout deden en zijn 
bereid daar aan God ook vergeving voor te 
vragen.  

 

Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 
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ASWOENSDAG - ASVIERING 

Woensdag 17 februari 2021 
19.00 u. 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 
veertigdagentijd voor Pasen. In die viering van Aswoensdag 
tekent de priester een askruisje op het voorhoofd van de 
gelovigen. Dat gebeurt ook in sommige protestantse kerken. 
Dit alles als teken van inkeer.  As op het voorhoofd drukt de 
spijt uit over wat er niet goed was en het verlangen naar 
verandering. 
De as is afkomstig van de verbrande palmtakjes die gebruikt 
werden bij de palmzondagviering van het voorbije jaar. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE CATECHESEBEURT  

Zaterdag 6 maart 2021 
13.30u. – 17.00 u. 

 
Waar? 
VTI Izegem, Italianenlaan 30 
 
Wat?  
We bereiden ons samen met alle vormelingen van de 
Pastorale Eenheid verder voor op het vormsel.  
 
 

 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen van de Pastorale Eenheid 
Sint-Crispijn (Izegem Centrum, Bosmolens, Kachtem, 
Emelgem) 
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BEZINNINGSNAMIDDAG 

in het BIJBELHUIS Zevenkerken Brugge 
Donderdag 8 april 2021 

12.45 u. – 17 u. 
 
We vertrekken stipt om 12.45 u. aan de kerk en zijn er om 
17 u. terug.  
We gaan met de bus.  

       
                    

 
                                          

 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 
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EUCHARISTIEVIERINGEN 

PASEN 
Het is de bedoeling dat zeker aan één van de vieringen 
wordt deelgenomen. 
De vormeling is vergezeld van minstens één ouder.  
De vormeling zit bij zijn/haar ouder(s). Er zijn geen 
afzonderlijke plaatsen voorzien voor de vormelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 1 april 2021 - Witte Donderdagviering  
*om 19.00 u. in de Sint-Pieterskerk te Emelgem 

 
Vrijdag 2 april 2021 – Kruishulde op Goede Vrijdag 
*om 15.00 u. in de Sint-Tillokerk in het centrum van Izegem 
*om 19.00 u. in de Sint-Jan de Doperkerk in Kachtem 
 
Zaterdag 3 april 2021 – Paaswake op Stille Zaterdag 
*om 20.00 u. in de Heilige Familiekerk op de Bosmolens 
 
Zondag 4 april 2021 – PASEN - eucharistieviering  
om 18.00 u. in de Sint-Pieterskerk te Emelgem 

 
*Gemeenschappelijk voor de hele Pastorale Eenheid  
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ZANGREPETITIE 2 

Zaterdag 24 april 2021 
16.30 u. – 17.15 u. 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 

 
Wat?  
Het hoogtepunt, ons Vormsel, moet een verzorgd gebeuren 
worden. Daarom willen we heel wat tijd stoppen in de 
concrete voorbereiding.  
We willen enkele mooie liederen aanleren die we dan in 
sommige vieringen en zeker op het Vormsel zullen zingen. 
 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 

 
De vormelingen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd om 
daarna mee te vieren in de eucharistieviering om 17.30 u. 
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VORMSELWAKE 

Donderdag 29 april 2021 
19.00 u. 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wat?  

 
 
Bij speciale gebeurtenissen is het de gewoonte dat men in de 
kerk vooraf een WAKE houdt. Zo ook voor het Vormsel. 
We willen rond enkele symbolen samenkomen en bidden tot 
de Heilige Geest. 
God zendt in het Vormsel zijn Geest van liefde, vreugde, 
vrede, geduld, vriendschap, goedheid en trouw. 
  
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 
Voor alle ouders, broers, zussen,  
voor de grootouders, vormselpeter of -meter en alle 
supporters. 
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REPETITIE VOOR HET VORMSEL 

Donderdag 6 mei 2021 
 

 
Waar? 
In de St.-Pieterskerk (Emelgem) 
 
Wanneer? 
Van 17.30 u. tot 18.30 u. voor iedereen 
Van 18.30 u. tot 19 u. nog even apart oefenen met de 
lectoren 
 
Wat?  
Er is een algemene repetitie nodig om de vormselviering 
stijlvol en sereen te laten verlopen. 

 
 
Voor wie? 
Voor alle kandidaat-vormelingen. 
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HET HEILIG VORMSEL 
Zaterdag 8 mei 2021 

     16.30 u. 
 
In de eerste eeuwen van de kerk sloten doopsel, vormsel en 
eucharistie nauw bij elkaar aan.  Doopsel en vormsel kwamen 
in de tijd verder uit elkaar te liggen. Maar toch blijft het 
doopsel verwijzen naar het Vormsel. Het Latijnse woord 
voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’. 
Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en 
ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven. 

- De Geestkracht, in het doopsel ontvangen, wordt 
versterkt en bekrachtigd. 

- De vormelingen krijgen verantwoordelijkheid in de 
gemeenschap. 

- De band met Jezus, verkregen in het doopsel, wordt 
versterkt en verdiept. 

 
Foto’s en film worden gemaakt door daarvoor aangeduide personen. Later kan je 
foto’s en/of film aanschaffen. 
Voor een goed verloop van de dienst vragen we dat er door anderen niet gefilmd 
of gefotografeerd wordt. 
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www.sintcrispijnizegem.be 
 

 

 
 

pastorale eenheid Sint-Crispijn Izegem 
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Contactgegevens  
vormselverantwoordelijken Sint-Pieter Emelgem 
 
Pastoor André Kalumba 
Kerkstraat 13 
051 30 08 47 
kalumbanzemba@yahoo.com 
 
Pastoor Matthias Noë 
Ter Beursplein 1  
0474 23 86 22 
matthias.noe@gmail.com 
www.facebook.com/Pastoor.Matthias.Noe 
 
 

Magda Vanderheere  
Verantwoordelijke Sint-Pieter Emelgem 
Dirk Martenslaan 23/17 
0472 75 97 77  
magda.vanderheere@telenet.be 
magda.vanderheere@sintcrispijnizegem.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


