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Beste vormelingen en beste ouders 
Beste verantwoordelijken voor het vormsel en catechisten 

 
Hoe zal het vormsel verlopen op zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober aanstaande? Door de pijlsnelle 
stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 heeft de regering het aantal aanwezigen in een 
kerkdienst verminderd tot maximum 40 personen, met ingang op vrijdag 23 oktober. Deze 
maatregel verplicht ons om de komende vormsels te laten doorgaan met minder vormelingen en 
gezinsleden in de kerk. Binnen dezelfde tijdsduur (één uur) zullen we werken met kleinere 
opeenvolgende groepen vormelingen. Hoe zal dat verlopen?   

 
De vormelingen zullen per groepje van tien tot twaalf vormelingen in de kerk komen, vergezeld 
van twee personen, normaal vader en moeder. In totaal mag het aantal van 40 aanwezigen in de 
kerk echter nooit overschreden worden. 

 
In de kerk beperkt de vormheer de bediening van het vormsel tot de kern van het ritueel:                  
(1) het kruisteken en de begroeting; (2) de ondervraging; (3) het sacramenteel gebed van het 
vormsel; (4) de individuele zalving met H. Chrisma; (5) het Onze Vader, gevolgd door de zegen en 
de zending. Alle andere onderdelen van de viering vervallen (zoals liederen, Evangelie, homilie, 
voorbeden, dankwoorden, attenties….). Dit kernritueel duurt ongeveer 15 minuten, zodat drie 
groepjes in een uur  tijd het vormsel kunnen ontvangen. Allen blijven de hele ritus rechtstaan, zodat 
men tussendoor geen stoelen moet ontsmetten.   

 
Het zal nodig zijn om zowel buiten als binnen de kerk enkele ‘stewards’ of medewerkers te 
voorzien, om alles rustig en ordelijk te laten verlopen. Dank aan de medewerkers van de parochie 
en de verantwoordelijken voor het vormsel om deze uitzonderlijke organisatie van het vormsel op 
zich te nemen, en daarover goed te communiceren met de vormelingen en hun familie. 

 
De vormheren zelf zullen in de komende dagen telefonisch contact opnemen met de 
catecheseverantwoordelijken van de pastorale eenheden waar ze zaterdag 24 oktober vormen. Zo 
kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden betreffende het verloop van deze vormselvieringen 
gezien de bijzondere omstandigheden waarin we ons nu bevinden. 

 
Dank aan de vormelingen, hun ouders en hun familie om ook deze aanpassingen van het vormsel 
erbij te willen nemen.  Niets verloopt dit jaar zoals andere jaren. Toch kan ook dit vormsel een heel 
sterke betekenis hebben.  Juist omdat Jezus ons zijn Heilige Geest schenkt voor de moeilijke tijden 
of  verwarde dagen in het leven. Ik wens jullie een vreugdevolle vormseldag toe. 
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