3 september 2020
Dag vormelingen en beste ouders,

De opstart van de scholen is gelukt. Nu hopelijk in rechte lijn naar het vormsel waar je zo lang moest op wachten…
We kijken samen met julle uit naar dit ‘geestig’ gebeuren.

Hieronder en voor alle duidelijkheid nog eens de vormselregeling.
Opgelet: er is in het kader van de coronamaatregelen nog een kleine wijziging gebeurd. Om de groep van Deurle
samen te kunnen laten vieren gaat ook de viering voor die ingeschrevenen door in de kerk van De Pinte.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER

ZONDAG 27 SEPTEMBER

14u30
16u30
18u30
9u
10u30u
12u

vormsel in De Pinte voor de groep van Deurle
vormsel in De Pinte voor de 1e groep van Latem
vormsel in De Pinte voor de 2e groep van Latem
vormsel in Zevergem voor de groep van Zevergem
vormsel in De Pinte voor de 1e groep van De Pinte
vormsel in De Pinte voor de 2e groep van De Pinte

We moeten nog deze praktische zaken beklemtonen :
--zie ook volgende bladzijde--

•

Per vormeling kunnen we (max.) 5 plaatsen bij elkaar voorzien. Dat betekent de vormeling + 4 andere personen.
Niet onbelangrijk: bij het vormsel moeten alvast de dooppeter en de doopmeter deel uitmaken van die 4.
Vooraf de naam opgeven van wie er de 4 bijkomende plaatsen rond de vormeling zal innemen is niet nodig;
er zullen hoe dan ook 5 stoelen klaar staan per ingeschrevene. Daarmee komen bepaalde ouders voor moeilijke
keuzes. We begrijpen dat. Hopelijk begrijpen jullie ook dat dit alles te maken heeft met de coronamaatregelen.

•

Er zal geen live streaming gebeuren. Het kostenplaatje voor de zes vieringen zou werkelijk te hoog zijn.

•

Iedereen wordt verwacht zijn vormselkruisje te dragen tijdens de dienst. De meeste vormelingen ontvingen
dat vormselkruisje in maart. Geen probleem indien dat nog niet gelukt zou zijn: bij het binnenkomen
meld je dit aan de catechist die achteraan onthaalt en je krijgt dan nog het vormselkruisje.

•

Voor het moment van het ontvangen van het vormselsacrament worden de vormeling + de peter & meter
naar voor gevraagd. Peter & meter (of twee peters of twee meters) staan links en rechts van de vormeling
en leggen -hoe betekenisvol….- “een hand op de schouder” van de vormeling.
Indien de doopmeter of de dooppeter van de vormeling niet (kunnen) aanwezig zijn, mag een ander volwassen
familielid of vriend van de vormeling in kwestie deze rol op zich nemen.

•

De vormeling mag tijdens het ontvangen van het vormselsacrament het mondmasker even afdoen, de
peters/meters niet. Verder draagt de vormeling en iedere +12-jarige gedurende de hele dienst een mondmasker.

•

Er is een fotograaf die van het vormselmoment van ieder kind een foto zal nemen + enkele sfeerbeelden.
Deze zullen nadien ter beschikking gesteld worden in een hoge resolutie via de website van de parochie.

•

We voorzien maximaal een uur per viering.

•

Er is geen omhaling of offerande tijdens de viering. Omdat het niet echt een feest is als we niet delen
kan wel iedereen bij het verlaten van de kerk een vrije bijdrage achterlaten. Het totaalbedrag dat
ingezameld wordt vanuit de verschillende vieringen wordt verdeeld over verscheidene lokale goede doelen.
Meer info zal ook op het misblaadje vermeld staan.

•

Zoals je kunt zien gaan in de kerk van De Pinte meerdere vieringen na elkaar door. Tussendoor wordt de kerk
geventileerd en terug klaargezet. Het binnenkomen van de kerk gebeurt in De Pinte langs de hoofddeur,
het verlaten van de kerk gebeurt via de zijdeur maar een onthaalploeg (herkenbaar aan de witte hesjes)
zal jullie begeleiden in dat gebeuren.

Het zal anders zijn dan we gewoon zijn, maar vieren zullen we… We zien naar jullie uit !
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