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• 3 initiatiesacramenten: doopsel, eucharistie en vormsel 

 zorgen voor inwijding in het christelijk leven

• Latijn ‘confirmatio’ : bevestigen het vormsel bekrachtigt het 
doopsel

• Vormen = sterk en krachtig maken om

– mensen rond Christus samen te brengen 

– kerkgemeenschap op te bouwen

– te getuigen van Gods liefde en blijvende zorg voor mensen 

– zelf op te komen voor armen en zwakken

Vormsel 
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• Vormsel = grote opdracht  catechese is de voorbereidende 
weg er naar toe

• Diverse werkvormen: uitleg, gesprek, stellingenspel, film, crea, 
kwis en … in gewone omstandigheden ZINGEN !

Catechesewerking



• Zaterdag  14:00 – 17:00

– Vormsel op zaterdag 15 mei 2021 om 09:00 in H. Bernadette

of

• Zondag  09:00 – 12:00

– Vormsel op zondag 16 mei 2021 om 09:00 in H. Bernadette

• Enkele activiteiten hebben eigen data/uren  per activiteit 
wordt een e-mailuitnodiging gestuurd

Wanneer



Waar ?

• Parochiehuis Johannes XXIII

– Heilig Kruisstraat 18

HIER !

NIET HIER



Misdienen

• 2 keer 

• mijnparochie.be  Info  Vormsel: demo + 
inschrijvingsformulier



• Pastoor Tom Schellekens
• pastoor.tomschellekens@gmail.com

• 0494 / 47 84 99

• Coördinator  vormselwerking Vicky Bangels
• Vormselwerking.mortsel@gmail.com

• 0472 / 646 947

Contactgegevens

mailto:pastoor.tomschellekens@gmail.com
mailto:Vormselwerking.mortsel@gmail.com
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De startdag

• Normaal : Fietstocht langs de 5 
parochies van Mortsel



• Zaterdag / zondag 24/25 oktober

• Zaterdag 14 november:  Welkom in de  Mis (Sint-Benedictuskerk)

• Zaterdag / zondag 12/13 december

• Zaterdag / zondag 23/24 januari

• Zaterdag 30 januari: stiftenverkoop Damiaan (in Mortsel)

• Zaterdag / zondag 27/28 februari

• Zaterdag / zondag 12/21 maart

• Zaterdag / zondag 24/25 april: gezinsweekend (voor iedereen beide dagen)

! altijd onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen !

Catechese momenten



Catechese inhoudelijk

Jezus 
christelijke levenshouding

Eucharistie Hemel en 
Godsbeelden

Bijbel

Samenleven

Roeping en naamopgave
Kerkelijk jaar

Werken van barmhartigheid

sacramenten



Gezinsweekend 24/25 april 2021

• 25 april met ouders, broers en 
zussen



Viering: naamopgave

Zaterdag 23 januari 2021 om 12u30 in Heilige Bernadette
Zondag 24 januari 2021 om 12u30 in Heilige Bernadette

Catechese in de kerk ?



Viering: kruisjesmoment

Zondag 25 april 2021

(gezinsweekend)

17u 



Oefenmomenten Vormsel

Zaterdagwerking
Maandag 10 mei 2021: 19u – 20u30
Woensdag 12 mei 2021: 17u – 19u

Zondagwerking
Dinsdag 11 mei 2021: 19u – 20u30
Woensdag 12 mei 2021: 19u – 21u



Albes passen

Woensdag 28 april 2021: namiddag (indien veel inschrijvingen nog 
een tweede moment op zaterdag 1 mei 2021)

Kerk Sint-Jozef Liersesteenweg 308, Mortsel



De Vormselviering: 15 en 16 mei 2021



Dankviering: Heilig Kruis 6 juni 2021 – 11u
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• Jaarprogramma gepresenteerd volgens normaal stramien  afwijkingen 
zijn mogelijk

• Catechesebijeenkomsten in kleine groep en zoveel moelijk in grote, goed
verluchte lokalen, idealiter zelfs buiten (op het eigen terrein!)

• Voorlopig in de kerk: geen zang, weinig taken voor misdienaars, beperkt 
aantal aanwezigen

• Kinderen brengen zoveel mogelijk hun eigen materiaal mee , dit om 
uitwisseling te vermijden. 

• Kinderen brengen ook hun eigen snack/drinken mee,
• Handhygiëne blijft uitermate belangrijk: extra de handen wassen, handen 

ontsmetten voor binnekomen in de lokalen, hoesten in de elleboog, niezen 
in een papieren zakdoek… 

Corona



• Gemengde groepen (plus en min 12 jaar): 
– Kinderen dragen allemaal verplicht een mondmasker, ook als ze 

voldoende afstand (anderhalve meter) kunnen houden. 
– De kinderen houden zoveel mogelijk afstand bij alle contacten. 
– De catechisten dragen altijd een mondmasker. Het mondmasker kan 

tijdelijk worden afgezet bv. op grond van medische aandoeningen of 
tijdens activiteiten, contacten of pauzes in open lucht. 

– In fase geel wordt de aanwezigheid van ouders in de lokalen 
vermeden. 

– In fase geel zijn activiteiten op openbaar domein verboden. 

Corona
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• Voor 10 oktober 2020:  75EURO 

– Rekeningnummer BE87 7310 3581 4694 op naam van Dekenij 
Rupel-Nete afdeling Heilige Maria Magdalena 

– vormsel + naam vormeling + Mortsel

• In schijven betalen: neem contact op met pastoor Tom of Vicky Bangels

• Indien u afhaakt :

– Na  31 oktober krijgt u 50,00 terug 

– Na  30 november krijgt u 25,00 terug 

– Na  31 december krijgt u 0,00 terug 

Inschrijven & Betalingen



Vragen? 


