
Zottegem, 1 september 2020 

 

Parochie van de HH. Apostelen Petrus en Paulus in Zottegem 

 

Beste ouders 

Beste vormeling 

 

 

Door de moeilijke omstandigheden die we allen samen doormaken, werden we verplicht de 

viering van het H. Vormsel, die voorzien waren in de maand mei, uit te stellen. 

We hebben toen laten weten dat het vormsel zou doorgaan in het weekend van 26 en 27 

september 2020. We kunnen u vandaag melden dat deze vieringen op dat moment zullen 

plaatsvinden. Alleen zien wij ons genoodzaakt de groepen nog wat meer op te splitsen en te 

verhuizen naar een grotere kerk, zodanig dat er per viering ongeveer 25 vormelingen samen 

zijn. Per vormeling kunnen er 4 personen (kinderen inbegrepen) de viering bijwonen. We 

begrijpen dat in sommige omstandigheden er nog één of twee personen extra aanwezig 

zouden moeten zijn. Dat kan mits een gemotiveerde vraag, te bespreken met pastoor-deken 

Hans Vandenholen of met Mevr. Martine Beeckman. 

De ouders kunnen in vele gevallen zelf als vormselmeter en –peter fungeren, indien de 

doopmeter en dooppeter door de beperking in het aantal aanwezigen niet kunnen deelnemen. 

We mogen immers in géén geval meer dan 200 personen toelaten in de kerk. 

De vieringen zullen ook kort zijn. Het zal geen eucharistie zijn, maar een gebedsdienst.  

Zo werd ons opgelegd door het Bisdom in overleg met de nationale veiligheidsraad. 

 

We nodigen alle vormelingen uit voor een korte voorbereiding op de viering. Het is een 

kort catechesemoment en ook een praktische voorbereiding van de viering.  

Er zijn 3 mogelijkheden, nl. 

Maandag 21 september van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Woensdag 23 september van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Donderdag 24 september van 19.00 uur tot 20.00 uur 

telkens in de H. Hartkerk van Bevegem (H. Hartplein). 

Gelieve ons, per kerende, te laten  weten op welke dag uw kind dit voorbereidingsmoment zal 

volgen. U hebt daarin de keuze. 

 

Hierna geven we u het schema van de 7 vieringen. Ze gaan alle door in de H. Hartkerk van 

Bevegem, de grootste kerk die we ter beschikking hebben, behalve Sint-Maria-Oudenhove (en 

Sint-Goriks-Oudenhove) waar de kleine groep vormelingen in de kerk van Sint-Maria-

Oudenhove gevormd zal worden. 

 

 

 



U vindt hier het algemene schema, maar vandaag of morgen zult u ook een mail ontvangen 

met het specifieke uur waarop uw kind het vormsel zal ontvangen.  

 

Groep van de kinderen die normaal gezien het vormsel hadden ontvangen in de kerk 

van BEVEGEM op zaterdag 16 mei om 15.00 uur (kinderen van Bevegem, Grotenberge en 

Strijpen - 51 vormelingen): 

NIEUWE DATUM: H.-Hartkerk BEVEGEM:  

zaterdag 26 september om 14.00 uur (26 vormelingen) 

zaterdag 26 september om 15.30 uur (25 vormelingen) 

 

Groep van de kinderen die normaal gezien het vormsel hadden ontvangen in de kerk 

van VELZEKE op zaterdag 16 mei om 17.00 uur (kinderen van Velzeke, Elene, 

Leeuwergem en Oombergen - 35 vormelingen): 

NIEUWE DATUM EN PLAATS: H.-Hartkerk BEVEGEM 

zaterdag 26 september om 17.00 uur (18 vormelingen) 

zaterdag 26 september om 18.30 uur (17 vormelingen) 

 

Groep van de kinderen die normaal gezien het vormsel hadden ontvangen in de kerk 

van SINT-MARIA-OUDENHOVE op zondag 17 mei om 09.45 uur (kinderen van Sint-

Maria en Sint-Goriks-Oudenhove - 16 vormelingen): 

NIEUWE DATUM: Kerk van SINT-MARIA-OUDENHOVE  

zondag 27 september om 09.00 uur (16 vormelingen) 

 

Groep van de kinderen die normaal gezien het vormsel hadden ontvangen in de kerk 

van ZOTTEGEM op donderdag 21 mei om 11.00 uur (kinderen van Zottegem, Erwetegem 

en Godveerdegem - 52 vormelingen): 

NIEUWE DATUM EN PLAATS: H.-Hartkerk BEVEGEM 

zondag 27 september om 10.30 uur (26 vormelingen) 

zondag 27 september om 11.45 uur (26 vormelingen) 

 

 

Sommige ouders hadden in de loop van de voorbije weken al gevraagd om hun kind in een 

andere groep te laten aansluiten. Dit is al verrekend in dit schema.  

 

Beste ouders en vormelingen, ik wens jullie allen héél veel kracht toe bij het begin van het 

nieuwe schooljaar en samen gaan we er een zo goed mogelijke en deugddoende viering van 

maken. 

 

Een hartelijke en verbonden groet 

Hans Vandenholen, pastoor- deken, mede namens de vormselcatechisten  


