1 juli 2020
Dag vormelingen en beste ouders,
Na maanden van alles-anders voor groot en klein is op meerdere terreinen de draad toch terug opgepikt.
Wat vieren in de kerken betreft zijn er heel beperkende maatregelen, ondermeer betreffende het toegestane
aantal aanwezigen per kerk. Hoe de situatie in het najaar zal zijn kunnen we momenteel helemaal niet
inschatten. Eerder communiceerden we dat voor ons bisdom de nieuwe datum voor het vormsel op 26 en 27
september werd gelegd, maar….
…hoeveel aanwezigen zullen we dan in de kerk mogen toelaten volgens de maatregelen ?
…en hoe zal de verspreiding van het virus tegen die tijd zijn ?
…zullen alle eerder ingeschreven vormelingen nog steeds kiezen om het vormsel te vieren ?
Deze en nog wel wat andere bedenkingen hebben we met de parochieploeg en de catechistenploeg
besproken. Een pasklaar antwoord of een duidelijke manier van verder gaan kunnen we nu niet formuleren.
Daarom:

Herbevestig je vraag naar het (uitgestelde) vormsel vòòr 10 juli
via de link in de witte balk vooraan op onze website.
Op basis van die aanvragen proberen wij verder te zoeken naar een voorstel
en ieder die zich inschreef zo snel als mogelijk te berichten,
echter steeds met de onzekerheid die ondertussen eigen is aan 2020…

Bij die herbevestiging of herinschrijving wordt gevraagd je kerkplek aan te geven. Of de vormsels werkelijk in
de kerk die je aangeeft zullen kunnen plaatsvinden, ook dat kunnen we niet garanderen. Om echter met
zoveel mogelijk aspecten rekening te kunnen houden bij de afweging van alternatieven vragen we toch om je
kerkplek aan te geven.
Ondertussen hoe dan ook welgekomen in één of andere weekendviering. Ergens thuiskomen kan gebeuren
door er af en toe te zijn. We onthalen je dan graag. En als je komt, breng dan maar de rode draad mee die je
op Pinksteren kreeg ☺
Zoals bisschop Lode het vorige week in een brief schreef: “Lockdown is geen vakantie, dus nu tijd voor
vakantie.” Na de uitdagingen van de dag, de maand, het jaar…een deugddoende zomer gewenst aan elk.
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