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Beste ouders, 

Beste meisjes en jongens, 

 

Voor de christenen breekt binnenkort een belangrijke tijd aan.  

Tijdens de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis : de versiering 

wordt van de zolder gehaald, cadeautjes worden aangekocht, groene tak-

ken worden samengevlochten tot adventskransen, er worden kaarsjes 

aangestoken, het receptenboek met de heerlijkste maaltijden wordt inge-

keken, op de meeste radiozenders weerklinken vredesliederen en overal 

verschijnen affiches dat Welzijnszorg de armoede wil uitsluiten.  Ook in 

de vormselcatechese willen we dit gebeuren niet onopgemerkt laten voor-

bij gaan.  Samen met de vormelingen willen wij ons voorbereiden op dit 

sfeervolle feest. 

 

Daarom verwachten we jullie allemaal voor een Adventsbezinning op 

woensdag 23 november om 14.00u. in de kerk van Wachtebeke. Ook je 

ouders en je peter en meter zijn vrijblijvend maar van harte welkom. We 

eindigen ongeveer een uurtje later.  

Wat breng je mee ? Alleen een pen of potlood in je zwarte catechesetas. 

Verder niets. De blaadjes die je zult krijgen, kan je achteraf in je geloofs-

doos bewaren. 

 

Omdat de advent zo belangrijk is en we niemand kunnen missen, reke-

nen we op jullie aanwezigheid. Bovendien zal je schatkist na deze viering 

weer een beetje meer gevuld zijn! Mis het dus niet! Alleen als je plots 

ziek wordt, lig je natuurlijk best in je bed. 

Maar dat zouden we dan ook graag vooraf horen. Vraag aan je ouders om 

je catecheet te verwittigen ! Dat geldt ook voor de gewone voca’s en ge-

zinsmissen. 

 

Tot slot willen we je ook uitnodigen voor enkele bijzondere gebeurtenis-

sen rond Kerst. 

• 18 december: catechesemis in de advent 

• De kerststallentocht is gepland op 23 december. Er zijn verschillen-

de vertrekplaatsen en activiteiten gedurendede kerstperiode aan de 

verschillend ekerststallen. Hou de brief in de gaten die je binnenkort 

zal krijgen!  

• Op Kerstmis ben je verwacht in de hoogmis om 11u in onze kerk. 

De vormelingen zitten bij familie in de kerk of bij de catechisten 

vooraan. We zoeken ook een 6-tal vormelingen die het kerstverhaal 

willen uitbeelden tijdens deze viering. Meld je aan bij Petra woens-

dag na de adventsviering. 

De volgende gezinsmis heeft plaats op zondag 22 januari. Dan ben je 

verwacht om 10u30. stipt in de kerk.  

  

De catecheten wensen U en uw familie alvast  

een deugddoende adventstijd, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig 

Nieuwjaar ! 
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