8. VORMSELVIERING
04/06/2022 Groep Sint-Pieters
05/06/2022 Groep Christus-Koning
en groep IN BRUGGE - Kathedraal
MUZIKANTEN
Vormelingen, ouders, peter of meter die
graag zingen of een instrument spelen,
mogen gerust een seintje geven om samen
de vieringen voor te bereiden.
MISDIENAAR
Heb je altijd willen weten wat een misdienaar
doet en waarom misdienaars belangrijk zijn?
Tijdens de vieringen mogen de vormelingen
om beurt ook misdienaar zijn en als zij willen
kunnen ze later ook bij de groep aansluiten!
TIENERWERKING
Maandelijks komen we een keer samen voor
een leuke activiteit of spel, blijven even stilstaan bij het geloof en helpen mensen in nood!
Zin om mee te doen? Laat het ons weten!
Secretariaat
Sint-Salvatorskoorstraat 8
8000 Brugge
Contact
050 33 68 41
secretariaat@kerkinbrugge.be
Openingstijden
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 u. - 12.00 u.

CONTACT / MEER INFO

vormsel@kerkinbrugge.be
pr. Stijn
stijn.vanhee@kerkinbrugge.com
Emina
emina.gastan@kerkinbrugge.be
www.kerkinbrugge.be
Onze catechisten:
Els, Georges, Hans, Lieve, zr. Mia, Selina en
Patrick! Wil je graag meehelpen?
Laat het ons gerust weten!

GEBED TOT DE HEILIGE GEEST
Kom Heilige Geest,
vervul de harten van uw
gelovigen en ontsteek in hen
het vuur van uw liefde.
Amen.

Vormsel 2022

Programma

PASTORALE EENHEID SINT-DONATIANUS

STARTAVOND

19/11/2021 van 18u-19u OF 19u-20u
Parochiaal Centrum "De Koepel"
Gerard Davidstraat 10, Brugge

1. ADVENT

12/12/2021 van 9u - 11u30
9u - 10u15 in Parochiaal Centrum
"De Koepel"
Gerard Davidstraat 10, Brugge.
10u30 Eucharistieviering in de kerk van
Christus Koning

2. NAAMOPGAVE

16/1/2022 om 10u30 eucharistieviering
met naamopgave
We spreken af om 10u in de kerk van
Christus-Koning.

3. LET IT SHINE
Tijdens de krokusvakantie zorgt IJD met
‘Let It Shine’ voor een hoogtepunt in de
voorbereiding op het vormsel. ‘Let It Shine’
staat voor een muzikale avond met veel
enthousiasme, getuigenissen, een moment
van gebed en vooral veel muziek voor
vormelingen.
4 maart in Torhout om 20u

4. ZORG DRAGEN VOOR

19 /03/2022 OF
26 /03/2022
van 10-12u OF van 14-16u
Catechesebeurt "Zorg dragen voor..."
Keuzeprogramma
1. Ploggen = ploggen is een combinatie van
joggen en het Zweedse woord 'plocka',
wat 'verzamelen' betekent.
We maken samen Brugge nog schoner!
2. Koekjes bakken om deze later uit te delen
Meter/Peter zijn welkom voor deze activiteit!
3. Op 26 maart: Solidair ontbijt t.v.v.
Broederlijk Delen

5. DAGJE UIT

30/4/2022 10u-15u30
Grootseminarie Brugge
i.s.m
IJD Brugge
Programma:
10u - 12u: Catechese rond bidden
12u Picknick
13u15u Catecheseprogramma met IJD
15u - 15u30 Gebed
Ouders, meter, peter zijn welkom om 15u
Parking direct aan het Grootseminarie.
Bedankt om op tijd te zijn!

6. COMPOSTELLATOCHT

14/05/2022 van 9u-17u
We spreken af in Hoeke en wandelen samen
naar Brugge via Damme.
Ouders, meter en peter zijn ook welkom voor
de wandeltocht!
+/- 16u komen we aan in de Sint-Jakobskerk
16u15 Eucharistieviering

7. VORMSELWAKE

23/5/2022 om 19u00
in de kerk van Christus-Koning.
Ouders, meter, peter zijn ook welkom.

Beste ouders,
we kijken er enorm naar uit om uw kind
op weg naar het vormsel te begeleiden!
Wij, de catechisten, doen dit in onze vrije tijd.
We plannen en organiseren de activiteiten.
We vragen dat uw kind regelmatig aanwezig
zou zijn omdat de beurten op elkaar bouwen!
Als het toch eens niet zou lukken, vragen we
om op tijd te verwittigen zodat we naar een
andere oplossing kunnen zoeken!
Dankjewel en tot binnenkort!
De catechisten

