
Verslag Taizéviering en fakkeltocht 21 januari 

 

Zaterdag 21 januari stond een volgende activiteit voor de vormelingen van onze kerkplekken op de 

agenda. 

In de kerk van Zevergem mochten we naast vele parochianen van de 4 kerkplekken, meer dan 30 

vormelingen verwelkomen, vergezeld van hun ouder(s) of grootouder(s). 

Fijn om zo’n grote opkomst te mogen vaststellen. 

Pastoor Piet ging ons voor, samen met Sanne, en Griet nam de dwarsfluit ter hand als muzikale 

omlijsting. Een gebedsdienst die sfeervol, ingetogen én ‘gesmaakt’ werd door jong en ‘minder-jong’.  

“Wat houdt zo’n viering eigenlijk in ?” zullen jullie zich afvragen. Wel: hierover iets meer. Deze 

gebedsviering vond plaats op het einde van de “week van gebed voor eenheid tussen alle 

kerkgemeenschappen”(van 18 t.e.m 25 januari). We lieten ons ertoe inspireren door de 

oecumenische kloostergemeenschap van Taizé. Naast het zingen van de Taizéliederen was er ruimte 

voor stilte, persoonlijk gebed en schriftlezing. 

Met heel veel licht, ook door de vormelingen persoonlijk aangebracht rond het icoon, werden we 

uitgenodigd om via gebed en zang stil te staan bij het dagdagelijkse leven én onze bekommernissen 

om wat er in onze huidige maatschappij/(leef)wereld gebeurt. Deugddoend bezinningsmoment werd 

het voor ieder van ons ! 

Na de viering werden de vormelingen gezonden om tijdens een fakkeltocht door het dorp van 

Zevergem tot op de parking achter de kerk, het licht uit te dragen tot aan de houtvuren. Rond deze 

vuurhaarden kon nog verder van gedachten gewisseld worden én genoten worden van de warmte én 

van een heerlijke, warme chocomelk. 

Voldaan, zowel geestelijk als innerlijk, trokken onze vormelingen vergezeld van hun ouder(s) of 

grootouder(s) terug naar huis.  

Met deze activiteit/bijeenkomst werd meteen ook een gevolg gegeven aan één van de vragen die we 

op onze vormseltocht (van oktober 2022) van onze vormelingen kregen. 

Graag richtten we deze fakkeltocht dan ook in én kijken we al uit naar onze volgende bijeenkomst; 

zijnde: de gezinsviering rond “Lichtmis” op zondag 5 februari 2023 om 11.00 in de kerk van De Pinte. 

Van harte, namens alle vormselcatechisten, (aan wie ook een speciaal woordje van dank). 

Daan 


