Vormsel!
Sterkte, kracht en bevestiging.

Het is een keuze die je zelf maakt, een keuze die jou als
mens de moed geeft om in God te geloven, God die je kan
ontmoeten in andere mensen die je levenspad kruisen.
Mensen,
• die indien het fout gaat jou de sterkte geven om het anders te
doen,
• die voor jou het beste willen en daarom indien het moeilijk gaat
jou door hun steun de kracht geven verder te doen
• en die wanneer je de juiste keuzes maakt jou door hun
bevestiging laten zien dat de weg die je gaat goed is.
In de aanloop van jouw Vormsel zullen jullie tijdens de
activiteiten die sterkte, kracht en bevestiging in andere
mensen ontmoeten.
Vormselwerking 2022-2023, Federatie Dentergem

OKTOBER 2022
1 Op bezoek bij … als de kleine reporter!
De kerstvakantie is een goed moment om een bezoek te brengen bij jouw
grootouders, een alleenstaande of een langdurig zieke uit je buurt. Je ziet
maar wat voor jouw mogelijk is.
De bedoeling is dat het een gezellig gesprek met mekaar wordt. Neem
misschien een versnapering mee voor bij de koffie of een frisdrankje. Het kan
heel boeiend zijn om hen te vragen even te vertellen over de tijd van hun
vormsel en plechtige communie. Het kan ook gaan over hun jeugdjaren of
gewoon wat ze jou graag eens willen vertellen en wat jij graag eens aan hen
wil vertellen.
Op de eerstvolgende bijeenkomst met jou als kandidaat vormelingen
‘Gelovigen getuigen’ op 30 november of 7 december 2022 in de kerk van
Wakken of Dentergem zal men jou over dit bezoek aanspreken en jouw
belevenis hierbij beluisteren. Een anekdote, een verrassend verhaal dat je er
vernomen hebt, of … Je ziet maar. Elk bezoek is uniek en verrassend.
Wees kleine reporter!

NOVEMBER-DECEMBER 2022
2 Gelovigen getuigen … 30 nov of 7 dec
Beluister hun verhaal, knutsel samen en zoek allerlei ongekende voorwerpen
in de kerk.
Geef hier jouw verslag van ‘De Kleine Reporter!
Iedere vormeling wordt op 1 van beide sessies verwacht.
Ofwel op woensdag 30 november van 14 u. tot 16 u. in de kerk van Wakken.
Ofwel op woensdag 7 december van 14 u. tot 16 u. in de kerk van Dentergem.

FEBRUARI 2023
3 Aswoensdag 22 februari

9 u. of 18.30 u.

Iedereen wordt op 1 van beide Aswoensdagvieringen verwacht. Het hele
gezin is welkom..
Ofwel van 09.00 u. tot 10 u.in de kerk van Wakken.
Ofwel van 18.30 u. tot 19.30 u. in de kerk van Dentergem

Op Awoensdag begint de Veertigdagentijd, de
voorbereidingstijd op Pasen. Op die dag tekent de
priester een askruisje op het voorhoofd.
Hij zegt:
"Gedenk, o mens,
dat je van stof en as bent
en tot stof en as zult weerkeren."
MAART 2023
4 Kruisweg: vrijdag 10 maart
Alle vormelingen worden om 19.30 u.
verwacht.in de kerk van Markegem.
We komen samen voor een
bezinningsmoment, waarin we de
lijdensweg van Jezus herdenken. De
kruiswegbezinning duurt tot 20.30 u.
Het hele gezin is welkom.
5 Fietsen van kerk naar kerk …. 22 of 29 maart
Alle vormelingen worden verwacht op 1 van beide fietstochten van kerk naar
kerk op woensdag 22 maart of woensdag 29 maart telkens van 14 u. tot 17 u..
We vertrekken altijd aan de kerk van Dentergem. We fietsen samen
van kerk tot kerk: Markegem – Wakken – Oeselgem - Dentergem.
In of bij elke kerk houden we een korte bezinning.
Daarna is er kans tot ontmoeting in de kerk van Dentergem.
Ook de ouders en gezinsleden zijn welkom om deze ‘Bezinningsfietstocht van
kerk tot kerk’ mee te maken.

APRIL 2023
6 Witte Donderdag: 6 april
Op 6 april om 19 u. vieren wij met de hele federatie en alle vormelingen in de
kerk van Dentergem de Witte Donderdagviering. Het hele gezin is welkom.
Op deze dag herdenken wij als christen gelovigen dat Jezus met zijn
leerlingen het Laatste Avondmaal vierde op de dag voor zijn gevangenneming
en kruisdood.
7 Vormselwake: 23 april
Op zondag 23 april komen wij met alle vormelingen, de ouders, broers en
zussen kortom het hele gezin, vormselmeter en -peter bijeen voor de
vormselwake van 9 u. tot 10 u. in de kerk van Wakken.
Dit is bidden en samen zijn rond de symbolen van het vormsel:
water, olie, licht en wind.
8 Heilig Vormsel: 29 april
Alle Vormselvieringen gaan door in de kerk van Dentergem.

10 u.

Voor de vormelingen van ‘Mikado’ Markegem en Oeselgem

13.30 u. Voor de vormelingen van ‘Zeppelin’ Dentergem
16 u.

Voor de vormelingen van ‘Wegwijzer’ Wakken en
‘Veldschool’ Dentergem
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