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Het Vormseltraject 2019-2020 
 

Eén traject voor de 10 parochies!  

De vormselcatechese gebeurt over de parochiegrenzen heen. We kiezen voor 

een sterke, degelijke, inhoudelijke voorbereiding. Rekening houdend met de 

overvolle agenda’s van de jongeren (buitenschoolse activiteiten) en hun ouders, 

bieden wij de kans aan iedere kandidaat-vormeling, om de voorbereiding naar 

het vormsel te volgen in de groep die samenkomt op het ogenblik dat het voor 

hen het beste past. 

De plaats waar ze de vormselcatechese volgen staat los van de parochie waarin 

ze wonen en de kerk waar ze het vormsel zullen ontvangen. Een voorbeeld : Jef 

woont in Westouter, volgt catechese in Reningelst (omdat hij enkel op 

zondagvoormiddag vrij is) en kiest om gevormd te worden in de kerk van 

Wijtschate.  

De vormselcatechese gebeurt in kleine groepjes op verschillende tijdstippen/ 

dagen, inhoudelijk gelinkt en analoog met elkaar. Elk groepje wordt begeleid 

door 1, 2 of 3 catechisten.  

Op weg naar het vormsel kiezen wij voor 6 inhoudelijke catechesemomenten. 

In die catechesebeurten geven we de kandidaat-vormelingen verschillende 

aspecten mee van ons geloof. Het accent wordt gelegd op de opdracht die wij 

allen als gedoopte hebben gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te 

dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk Gods. 

 

 

Contact of vragen 

Algemene coördinatie Vormselwerking 

Marijke Samyn 

t. : 0468/13 97 70 

e. : federatie.heuvelland@gmail.com 

 

Pr. Miguel Dehondt 

t. : 0479/64 41 54 

e. : miguel@clarape.be  

 

Belangrijk :  

De inschrijvingen voor de vormselcatechese worden definitief afgesloten op 

 → maandag 21 oktober 2019 
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Catechese = inhoudelijke beurten 
 

Catechistenteam 

Marijke Samyn    

0468/13 97 70 

federatie.heuvelland@gmail.com 

Sharon Boussery 

0471/45 00 99                              

sharon.boussery@hotmail.com 

Gaëlle Bousery 

 

 

Zoë Valcke 

0495/42 50 61  

zoe.valcke@hotmail.be 

Nico Specenier                                                                         

0495/15 03 37 

n_specenier@hotmail.com 

Aäron Verschoore     

0472/82 38 34 

aaron_verschoore@hotmail.com 

Ilse Devos 

0476/26 65 40 

devos.ilse@gmail.com 

Matthias Veryser 

0476/26 65 40 

matthias.veryser@gmail.com 

Wouter Spenninck 

0494/66 02 38 

wouterspenninck@gmail.com 

Lobke Decrock 

0496/42 87 20 

lobkedecrock@hotmail.com 

Annelies Devos 

0471/44 04 66 

devos.annelies@gmail.com 

Arne Vroman 

0472/07 73 42 

arne.vroman@hotmail.com 

Kristien Van Weehaege-Meeuws 

0496/21 89 97 

kristienvanweehaege-

meeuws@hotmail.com 

Sébastien M Guzman 

0492/83 73 82 

seb.martin1@hotmail.com 

   

Marijke: In de Sint-Pietersstraat 10, 8970 te Reningelst   

                 Op zondag van 9.00 uur tot 10.30 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

                  17/11 – 1/12 – 19/1 – 8/3 – 29/3 

 

Sharon & Gaëlle In het klooster, Seulestraat 40, 8950 Nieuwkerke 

& Zoë: Op Zaterdag van 17.00 tot 18.30 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

 1/2 – 29/2 – 28/3 – 11/4 – 25/4 

 

Nico & Aäron: In de Armentierssteenweg 11,8957 Mesen 

 Op zaterdag om 9.30 – 11.00 14/3 gezamenlijke catechese 

 16/11 – 30/11 – 1/2 – 15/2 – 21/3 
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Ilse & Matthias:  in Rivo Torto, Dikkebusstraat 178, 8958 Loker 

 Op dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

 26/11 – 17/12 – 11/2 – 31/3 – 21/4 

 

Lobke & Wouter:  In Rivo Torto, Dikkebusstraat 178,  8958 Loker 

                                Op zaterdag van 16.30 -18.00 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

                               16/11 – 21/12 – 15/2 – 4/4 – 18/4 

 

Annelies & Arne :  In Rivo Torto, Dikkebusstraat 178,  8958 Loker 

                             Op zaterdag om 17.00-18.30 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

 9/11 – 14/12 – 1/2 – 21/3 – 25/4 

 

Kristien & Sébastien :  In Rivo Torto, Dikkebusstraat 178,  8958 Loker 

                             Op zaterdag om 13.30-15.00 uur 14/3 gezamenlijke catechese 

 9/11 – 7/12 – 18/1 –  15/2 – 25/4 

Indien uw zoon/dochter om de één of andere reden niet aanwezig kan zijn op 

de samenkomst van het catechesegroepje, laat dit dan tijdig weten aan jouw 

catechist. We verwachten wel dat je het gemiste catechesemoment bij een 

ander groepje inhaalt. 

 

Kalender 

 

Vieringen tijdens de voorbereiding :  

-naamopgave/themaviering en ontvangen van het vormselkruisje : 

vormelingen kunnen aansluiten bij de viering die het best past 

zaterdag 9 november 2019:  om 17.00 uur in Mesen 

 om 19.00 uur in Loker 

zondag 10 november 2019:  om 9.00 uur in Westouter 

 om 10.30 uur in Nieuwkerke 

-themaviering: vormelingen kunnen aansluiten bij de viering die het best past 

zaterdag 8 februari 2020: om 17.00 uur in Mesen 

 om 19.00 uur in Loker 

zondag 9 februari 2020: om 9.00 uur in Westouter 

 om 10.30 uur in Nieuwkerke 

-Vormselwake: ouders, grootouders, meter(s) en/of peter(s) zijn welkom 

samen met de vormeling 

zaterdag 18 april 2020 : om 19.00 uur in de kerk van Loker 
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Vormselvieringen: 

zaterdag 2 mei 2020 

om 15 uur in Loker en Nieuwkerke 

om 17 uur in Westouter en Mesen 

zondag 3 mei 2020 

om 10.30 uur in Reningelst en Wijtschate 

Kennismaking met Godly Play en inleefmoment jongerenwerking Heuvelland 

Zaterdag 22 februari 2020 in de voormiddag of de namiddag 

Zaterdag 7 maart 2020 in de voormiddag of de namiddag 

Deze activiteit gaat door in Rivo Torto, Dikkebusstraat 178, te Loker. 

De jongeren worden uitgenodigd per catechesegroepje!  

 

 Op vrijdag 28 februari 2020 in Torhout, in de krokusvakantie is er opnieuw 

een editie van Let it Shine: een belevingsavond voor 

vormelingen en catechisten met een mix van gebed, toffe 

liedjes, sterke symbolen. Verdere info i.v.m. vertrekuur en 

opstapplaats volgt nog. Houd alvast deze datum vrij! 

 

Engagementen 
 

Als laatste wordt er verwacht dat elke kandidaat-vormeling twee 

engagementen kiest :  één uit de lijst van ‘kandidaat-vormeling samen 

met zijn/haar ouders’ en één uit de lijst ‘kandidaat-vormeling’. 

We vragen aan iedere kandidaat-vormeling om een woordpuzzel te 

maken van de kerk en een selfie te nemen met je gezin ! Die 

woordpuzzel zal nog gemaild worden. 

Mogelijke engagementen voor de kandidaat-

vormeling       samen met zijn/haar ouders 

1. Franciscaanse vredeswandeling 

2. Bijwonen van een viering met Kerstmis in onze Pastorale Eenheid 

 dinsdag 24 december om 16.30 uur in Mesen 

 dinsdag 24 december om 18.00 uur in Reningelst 

 dinsdag 24 december om 18.00 uur in Wulvergem 

 woensdag 25 december om 10.30 uur in Wijtschate 

3. Bijwonen van de aswoensdagviering in onze Pastorale Eenheid 

 woensdag 26 februari om 19 uur in Kemmel 
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4. Deelnemen aan het solidariteitsmaal voor Broederlijk Delen 

5. Bijwonen van een Paasviering in onze Pastorale Eenheid 

 zaterdag 11 april om 20.00 uur in Loker 

 zondag 12 april om 10.30 uur in Wijtschate 

 

Mogelijke engagementen voor de kandidaat-vormeling 

1. Bezoek en kennismaking met de Pelgrim te Wulvergem 

2. Misdienaar worden voor één jaar 

3. Woon- en zorgcentrum (WZC) in Poperinge  

4. Woon- en zorgcentrum (WZC) in Wijtschate 

5. Soep op de stoep voor Welzijnszorg in het weekend van 7 en 8 

december  

6. Ziekenzorg - Samana (Reningelst, Westouter, Nieuwkerke) 

7. Koffiestop voor Broederlijk Delen in het weekend van 14 en 15 

maart 

 8. Helpen bij ‘Ontbijtservice’ Westouter voor Broederlijk Delen  

9. Bezoek aan psychiatrisch ziekenhuis H.-Hart Ieper. 

10. Kennismaking en meehelpen met de bewoners van De Lovie.  

11. Kennismaking met de Jongerenwerking Heuvelland 

Belangrijk : Het vervoer naar de plaats van het engagement is de 

verantwoordelijkheid van de ouders ! De verzekering van de Pastorale Eenheid 

dekt eventuele ongevallen, zoals voorzien bij de thuis – en andere 

catechesebeurten of uitstappen/activiteiten georganiseerd door de 

vormselwerking. 

 

Extra uitleg bij de mogelijke engagementen 

Misdienaar worden 

Ieder weekend zijn er vier eucharistievieringen in onze Pastorale Eenheid. In elke 

viering  zijn er een aantal jongeren die de mis dienen. Als kandidaat-vormeling 

kan je tijdens de voorbereiding op je vormsel hiervoor kiezen. Er wordt een 

beurtrol opgesteld. Pr. Miguel of  iemand van de verantwoordelijken nodigt jullie 

allen eerst even uit om wat uitleg te geven wat er precies van je wordt verwacht. 

Onze misdienaars groep is een vrolijke bende, want we ontmoeten elkaar ook in 

de jongerenwerking of gaan op uitstap… je bent alvast WELKOM! 
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Rust en woonzorgcentrum Poperinge/Wijtschate 

In het woon- en zorgcentrum van Wijtschate en Poperinge verblijven vele bejaarden, 

voor wie het alleen wonen niet meer lukt. Vele bewoners zijn niet meer zo vlot in het 

lezen, het bewegen, …alles gaat gewoon iets trager. 

Als kandidaat vormeling kan je kiezen om op woensdagnamiddag of tijdens de vakantie 

een handje toe te steken bij : de mensen met hun rolstoel naar de cafetaria brengen, 

koffie inschenken, meedoen aan allerlei activiteiten zoals gymnastiek, een quiz, 

koekjes bakken, iemand een voetbadje geven…. 

De Pelgrim in Wulvergem 

De Pelgrim, het dagcentrum voor volwassenen met een mentale beperking in 

Wulvergem. In De Pelgrim kom je terecht in een boerderijproject. Je kan meewerken 

aan verschillende activiteiten zoals het telen van biologische groenten en kruiden, het 

kweken en verzorgen van dieren. Daarnaast heeft De Pelgrim ook verschillende 

ateliers. Zo hebben we een bak-, confituur-, kruiden-, hout- en handwerkatelier. 

Andere activiteiten zijn helpen in de keuken of bij het onderhoud. 

Ziekenzorg 

Een parochiegemeenschap draagt zorg voor haar zieken, voor haar ouderen en voor 

de mensen die vaak eenzaam zijn. In iedere parochie zijn er mensen die daarom 

regelmatig ‘zieken’ bezoeken. Het bezoeken van zieken is een mooi engagement. Door 

op bezoek te gaan bij een zieke of eenzame volbreng je een belangrijke levenshouding 

die ook Jezus belangrijk vond. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor ouderen. 

Als kandidaat vormeling kan je meegaan met een ziekenbezoeker of helpen aan een 

activiteit. Zo breng je vast en zeker wat zonnewarmte bij deze mensen. 

‘Soep op de stoep’ voor Welzijnszorg 

Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de 

basis van Soep op de stoep. Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. 

Ze ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen en worden afgesloten van de meest 

noodzakelijke basisvoorzieningen. Met de jaarlijkse ‘Soep op de Stoep’ actie vragen we 

aandacht voor de armoedeproblematiek en zamelen we geld in om lokale 

armoedeprojecten te ondersteunen. Verse soep wordt door de jongeren en enkele 

catechisten klaargemaakt en aangeboden na de vieringen in het weekend van 7 en 8 

december. Want armoede bestaat … ook in België. 

’Koffiestop’ voor Broederlijk Delen 

De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de jaarlijkse Broederlijk Delen 

campagne. De ingrediënten van deze actie zijn nog steeds dezelfde: een kopje koffie, 

een gezellige babbel en een vrije bijdrage voor onze strijd tegen armoede en onrecht. 

Doe jij ook weer mee? Deze gaat dit jaar door in het weekend van 14 en 15 maart. 

Kennismaking met het psychiatrisch ziekenhuis H.-Hart  te Ieper 

Op een woensdagnamiddag kunnen de kandidaat vormelingen kennismaken met de 

leefwereld en de beleving van mensen met psychische kwetsbaarheid in een 

psychiatrisch ziekenhuis. 
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Meehelpen met ‘ontbijtservice’ voor Broederlijk Delen (Westouter) 

Ieder jaar organiseert de werkgroep ‘Broederlijk Delen’ van Westouter een ontbijt aan 

huis. De vrijwilligers maken de ontbijtpakketten klaar op zaterdagnamiddag en op 

zondagmorgen worden deze dan thuisgebracht. Enkele kandidaat-vormelingen 

kunnen meehelpen om alles in te pakken. 

Kennismaking en meehelpen in  De Lovie 

De Lovie staat in voor een kwaliteitsvolle ondersteuning van mensen met een 

verstandelijke handicap. Onze kandidaat vormelingen worden van harte uitgenodigd 

om met de bewoners een namiddag samen door te brengen, pannenkoeken te bakken, 

te fietsen, in het knutselatelier… 

Kennismaking met de Jongerenwerking Heuvelland 

Als vormeling word je 3 keer uitgenodigd naar een activiteit die voor jullie op maat 

gemaakt is. Samen met de anderen die voor dit engagement kozen, beleef je een toffe 

vrijdagavond vol spelletjes en leuke activiteiten, die wordt afgesloten met een 

bezinning. Op die manier krijg je telkens een verdiepende, inspirerende boodschap 

mee! 

Kostprijs 

We vragen  om bij inschrijving  € 30 over te schrijven op de volgende rekening: 

BE96 7350 4896 7305 op naam van de pastorale eenheid Clarape. Als 

mededeling vragen we om VORMSEL in te vullen alsook de NAAM  van de 

vormeling:  -Verzekering 

-Werkblaadjes en bijhorend knutselmateriaal 

- vervoer en inschrijving Let it Shine 

Wat zit hier niet inbegrepen ? De vrijwillige, enthousiaste inzet  van 

jouw catechisten, want zij doen dit voor jou gratis en dat is onbetaalbaar ! Heb 

er dan ook respect voor! 

Respect begint met  een welgemeend ‘dank je wel’ voor al 

wat zij/hij voor jou doen. 

Inschrijving 

Inschrijven gebeurt online. Volg de link op de website Clarape.be 

onder het tabblad Vormsel – Inschrijving vormsel. 

Wie niet beschikt over een computer, of wie nog vragen heeft, kan bij 

ons op het secretariaat komen om in te schrijven voor het vormsel. 

We zijn te bereiken in de Polenlaan 1, Kemmel na afspraak:   

 federatie.heuvelland@gmail.com 

 0468/13 97 70 


