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    2/4/2020 
Info vanuit de parochie omtrent de eerste communie en vormselvieringen 

 

Wat met de vieringen van eerste communie? 

Het team van de pastorale eenheid zal voor het geheel van de pastorale eenheid 

een lijst opstellen van zondagse eucharistievieringen met de mogelijkheid tot ‘eerste 

communie’, tussen 15 augustus en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de eerste 

communicanten aan bij de plaatselijke viering. Indien de datum van deze 

plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten 

bij een andere eucharistieviering met ‘eerste communie’ in de pastorale 

eenheid. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke 

datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze 

duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle 

vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders. 

 

Wat met de vormselvieringen? 

Samen met de deken en de bisschoppelijke vicaris zal het team van de pastorale 

eenheid een aantal vormselvieringen per pastorale eenheid programmeren, tussen 

1 september en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de vormelingen aan bij de plaatselijke 

vormselviering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de 

familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere vormselviering in de 

pastorale eenheid. Om de vormsels vlot te laten verlopen en de voorbereiding 

beperkt te houden, zullen alle vormsels in het bisdom Antwerpen dit jaar 

doorgaan volgens de ritus zonder eucharistieviering. Zo kunnen meerdere 

vormselvieringen op eenzelfde dag doorgaan. De vicariaten en de dekens zullen 

een model van deze vormselviering zonder eucharistieviering bezorgen aan de 

pastorale verantwoordelijken. De werkgroep vormselcatechese zal suggesties 

maken voor de concrete invulling. Het verloop van de corona-curve laat vandaag 

nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven 

ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan 

hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de 

kinderen en hun ouders. 

 

Pastorale eenheid Sint-Franciscus 
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