Parochies TIENEN CENTRUM
Claudia Servellon – 0477/89 33 88 E-mail : catechese.zonetienen@gmail.com

Dekenij Tienen – Veemarkt 36 – 3300 Tienen - 016/ 81 13 43
PROGRAMMA VOORBEREIDING VORMSELCATECHESE 2018 - 2019
De parochiecatechese bij het vormsel van uw kind heeft als bedoeling uw kind te laten
kennismaken met het kerk- en het liturgisch leven. Dit doen we aan de hand van de
hieronder aangegeven activiteiten. Wij vragen bovendien dat uw kind, samen met het
gezin, deelneemt aan de eucharistievieringen die wij in dit programma opnemen. Als uw
kind wenst gevormd te worden, mogen wij verwachten dat hij/zij óók deelneemt aan
deze voorbereidingen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Deken Joris Hardiquest en de catechisten
1. Woensdag 26 september 2018: catechese
Bijeenkomst van 14 tot 15.30 uur in P.C Kabbeek – Gilainstraat 104 – 3300 Tienen.
2. Zaterdag 6 oktober 2018:
MISSIODAG in Mechelen. Voor alle vormelingen van Vlaams Brabant. Info volgt.
3. Woensdag 28 november 2018: catechese
Bijeenkomst van 14 tot 16.00 uur in P.C.Kabbeek – Gilainstraat 104 - 3300 Tienen).
4. Zondag 2 december 2018:
Startviering Advent om 10.30 uur in Sint-Germanus (Veemarkt – 3300 Tienen).
5. Woensdag 19 december 2018:
Repetitie kerstspel van 14 tot 15.00 uur in Sint-Germanus (Veemarkt).
Let op: wij verwachten uw kind alléén in de repetitie als het ook op maandag
24 december a.s. in de kerstviering aanwezig zal zijn om 21.00 uur.
6. Maandag 24 december 2018:
Kerstviering met kerstspel om 21 uur in de Sint-Germanuskerk (Veemarkt)
samenkomst om 20.30 uur in de kerk voor wie op 19 december in de repetitie was!
7. Woensdag 16 januari 2019:
Bijeenkomst van 14 tot 16.00 uur in de Sint-Germanuskerk.
KERKWANDELING + LIEDEREN oefenen voor de VORMSELVIERING.
8. ZONDAG 3 februari 2019.. VIERING …LICHTMIS…
Eucharistieviering mét kinderzegening om 10.30 uur in Sint-Germanus (Veemarkt).

9. Aswoensdag 6 maart 2019:
Eucharistieviering om 19 uur in Sint-Germanus (Veemarkt).
10. Oudercontact:
Wij verwachten de ouders van de vormelingen (NIET de vormelingen zelf) op woensdag
27 maart 2019 om 19.30 uur in P.C. KABBEEK – Gilainstraat 104 – TIENEN.
Daar geven wij u alle praktische informatie rond de vormselviering van uw kind.
11. Zaterdag 30 maart 2019 : catechese voor de Vormelingen Zone Tienen.
Samenkomst in de Sint-Germanuskerk om 14.00 uur tot 16.00 uur.
12. Palmzondag 14 april 2019:
De kinderen (en hun gezin) komen om 9.45 uur naar de Sint-Germanuskerk (Veemarkt)
voor de palmwijding én de palmprocessie met het palmezelbeeld door enkele straten
van het oude stadscentrum. Aansluitend eucharistieviering (einde rond 11.15 uur).
13. Goede Vrijdag 19 april 2019 :
De kinderen die gevormd worden, krijgen hun kruisje dat zij bij hun vormsel zullen
dragen om 19.30 uur in de Sint-Germanuskerk (Veemarkt).
14. Paaswake: zaterdag 20 april 2019:
Wij vieren het hoogfeest van Pasen op zaterdag 20 april om 19.30 uur in
Sint-Germanus (Veemarkt).
15. PAASDAG 21 april 2019 :
Plechtige eucharistieviering om 10.30 uur in de Sint-Germanuskerk (Veemarkt).
16. Herhalingen:
- Donderdag 9 mei 2019 van 17.30 uur tot 18.30 uur GROEP A in de kerk.
- Vrijdag 10 mei 2019
van 17.30 uur tot 18.30 uur GROEP B in de kerk.
- Donderdag 16 mei 2019 van 17.30 uur tot 18.30uur GROEP A in de kerk.
- Vrijdag 17 mei 2019
van 17.30 uur tot 18.30 uur GROEP B in de kerk.
17. Vormselviering: zondag 19 mei 2019
Om 9.30 uur GROEP A in de Sint-Germanuskerk- Tienen.
Om 11.45 uur GROEP B in de Sint-Germanuskerk-Tienen.
18. Dankmis: zondag 2 juni 2019 – Feest van Sint – Germanus.
Voor alle vormelingen en hun gezin, om 10.30 uur in Sint-Germanus (Veemarkt).

