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Kalender Vormsel PE Sint-Crispijn, groep St.-Tillo 2021-2022 
 
Een tochtgenoot voor de vormeling: 
 
Het vormsel is een gemeenschapsgebeuren. Door de steun en aanwezigheid van  
een tochtgenoot kan het voor de vormeling en voor het gezin een boeiende tocht 
worden. Wij stellen het dan ook op prijs om hen te vergezellen, waar er ‘tochtgenoot’ 
vermeld staat. Dit kan de vormselmeter, -peter, een ouder, broer of zus,…zijn. 

 

Datum Activiteit Uur + locatie 

Zaterdag 27 november 2021 1ste catechesebeurt 13.30 uur – 17 uur 
Prizma Campus VTI Izegem 

Zondag 28 november 2021 Adventsviering, samen met 
de tochtgenoot/gezin. 

10.30 uur                      
St.-Tillokerk  

Zondag 6 februari 2022 Lichtmis, samen met de 
tochtgenoot/gezin 

10.30 uur        
St.-Tillokerk 

Woensdag 2 maart 2022 Aswoensdag gebedsviering, 
samen met de tochtgenoot 

12.10 uur                         
St.-Tillokerk 

Woensdag 16 maart 2022 Boeteviering 17 uur 
St.-Tillokerk 

Zaterdag 26 maart 2022 2de catechesebeurt 13.30 uur – 17 uur                 
Prizma Campus VTI Izegem 

Dinsdag 3 mei 2022 Vormselwake, samen met de 
vormselmeter of –
peter/gezin 

19 uur 
St.-Tillokerk 

Woensdag 11 mei 2022 Vormselrepetitie 13.30 uur – 15 uur 
St.-Tillokerk 

Zaterdag 14 mei 2022 Vormselviering 14 uur                     
St.-Tillokerk 

 

SPEURNEUZEN IN DE KERK : een vrij kerkbezoek met het gezin onder de vorm van een quiz.  

KARPOS : een spel voor jongeren op weg naar het vormsel – thuis te spelen met het hele gezin (kan ook 

digitaal) 

INLEEFMOMENT  “Zorg voor mensen” met verschillende keuzemogelijkheden 

Over deze drie activiteiten verneem je later meer. 
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KERSTVIERINGEN 

 

We nodigen de ouders en de vormelingen uit naar één van de volgende vieringen in onze pastorale 

eenheid. Ook de vormselmeter/peter en de tochtgenoot zijn welkom. 

De vormelingen zitten in de kerk bij hun ouders. 

 

 Vooravond van Kerstmis 
24 december 2021 

Kerstmis 
25 december 2021 

St.-Jan de Doper 
Kachtem 

Middernachtmis 24 u.  9 u.  
 

St.-Blasius  
Lendelede 

 9 u.  
 

St.-Tillo  
Izegem 

 10.30 u. 
 

St.-Pieter  
Emelgem 

17.30 u. 
 

18 u. 
 

H.-Familie  
Bosmolens 

18 u. 
 

18 u. 
 

 
 

VIERINGEN GOEDE WEEK en PASEN 

 

We nodigen de ouders en de vormelingen uit naar één van de volgende vieringen in onze pastorale 

eenheid. Ook de vormselmeter/peter en de tochtgenoot zijn welkom. 

De vormelingen zitten in de kerk bij hun ouders. 
 
 

Donderdag 14 april 2022 in de Sint-Pieterskerk om 19 u.: witte donderdagviering 
Vrijdag 15 april 2022 in elke parochiegemeenschap om 15 u.: kruiswegviering 
Vrijdag 15 april 2022 in de Sint-Jan de Doperkerk (Kachtem) om 19 u.: goede vrijdagviering 
Zaterdag 16 april 2022 in de Heilige Familiekerk (Bosmolens) om 20 u.: paaswake 
Zondag 17 april 2022 in de Sint-Blasiuskerk (Lendelede) om 9 u.: paasviering  
Zondag 17 april 2022 in de Sint-Jan de Doperkerk (Kachtem) om 9 u.: paasviering 
Zondag 17 april 2022 in de Sint-Tillokerk om 10.30 u.: paasviering 
Zondag 17 april 2022 in de Sint-Pieterskerk om 18 u.: paasviering 

 

Heb je een vraag, neem gerust contact op met: 

filip.mulier@sintcrispijnizegem.be  

0479 80 07 78 
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