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Kalender vormselcatechese Goede Herder – Sint-Augustinus 2020-2021 
Voorlopige versie oktober 2020 
 

 

zondag 11 oktober 2020 
10.30 uur 

Startbijeenkomst 2020-2021 - Voorstelling werkjaar 
Kerk Sint-Augustinus 

woensdag 14 oktober 
20.30 uur 

Voorbereiding bijeenkomst 1 
Parochiesecretariaat Goede Herder 

zondag 25 oktober 2020 
9.30 uur  

Bijeenkomst I 
Kerk Goede Herder 
Thema: Vader 

zaterdag 31/10/2020 –  zondag 08/11/2020 Herfstvakantie 

dinsdag 17 november 
 

Voorbereiding bijeenkomst 2 
Vergaderzaal kerk Sint-Augustinus 

zaterdag 21 november 2020 
16.00 uur 

Bijeenkomst II met naamopgave  
Kerk en parochiezaal Sint-Augustinus 
Thema: Zoon 

 Voorbereiding bijeenkomst 3 

zaterdag 12 december 2020 
16.00 uur 

Bijeenkomst III 
Parochiezaal Sint-Augustinus 
Thema: film  

zaterdag 19/12/2020 – zondag 03/01/2021 Kerstvakantie 

donderdag 24 december Kerstviering Sint-Augustinus 

donderdag 24 december Kerstviering Goede Herder 

 Voorbereiding bijeenkomst 4 

zondag 24 januari 2021 
9.30 uur 

Bijeenkomst IV 
Kerk en parochiezaal Goede Herder  
Thema: Heilige Geest 

 Voorbereiding bijeenkomst 5 

zondag 7 februari 2021 
9.30 uur 

Bijeenkomst V 
Kerk en parochiezaal Goede Herder  
Thema: Lichtmis 

zaterdag 13/02/2021 – zondag 21/02/2021 Krokusvakantie 

woensdag 17 februari 2021 
10.30 uur 

Gezinsviering Aswoensdag 
Kerk Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

 Voorbereiding daguitstap 

zaterdag 13 maart 2021 
13.00 – 19.45 uur 

Daguitstap met kruisoplegging 
Parochiezaal Duffel-Mijlstraat – eucharistie kerk Sint-Augustinus 19.00 uur 

zaterdag 03/04/2021 – zondag 18/04/2021 Paasvakantie 
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donderdag 1 april 2021 
19.00 uur 

Witte Donderdag 
Kerk Sint-Augustinus 

zaterdag 3 april 2021 
19.00 uur 

Paaswake 
Kerk Sint-Augustinus 

zondag 4 april 2021 
9.30 uur 

Paasviering 
Kerk Goede Herder 

maandag 19 april 2021 1e Repetitie Vormselviering 

woensdag 21 april 2021 2e Repetitie Vormselviering 

vrijdag 23 april 2021 3e Repetitie Vormselviering 

zondag 25 april 2021 
9.30 – 13.00 uur 

Vormselviering met aansluitend receptie  
Kerk en parochiezaal Sint-Augustinus 

zondag 30 mei 2021 
Drie-Eenheid 

Terugkomdag 2020-2021 

 

Het inschrijvingsformulier en alle informatie over het jaarprogramma is terug te vinden op onze parochiale website via de 
volgende hyperlinks: https://parochiesintkatelijnewaver.be/sacramenten/vormsel voor het inschrijvingsformulier en 
https://parochiesintkatelijnewaver.be/catechese/kalender-catechese-goede-herder voor het jaarprogramma. 

We trachten ons als catecheseploeg zoveel mogelijk te houden aan de vooropgestelde planning, maar het is altijd mogelijk 
dat we door omstandigheden gedwongen worden om het programma bij te sturen. We zullen hierover altijd zo vroeg 
mogelijk communiceren via e-mail en via het jaarprogramma op de parochiale website. 

Daar vindt u ook de gegevens terug van de catechisten, bij wie u terecht kan voor alle informatie. 

 

Voor de duidelijkheid: de bijeenkomsten gaan meestal door in de kerk en parochiezaal van de Goede Herder of Sint-
Augustinus. Wanneer een bijeenkomst doorgaat in 

- de Goede Herder, dan beginnen we in de kerk met de eucharistie zondagmorgen om 9.30 uur en gaat daarna de 
catechese door in de kerk en de parochiezaal tot 12.30 uur. 
Adres: Mechelsesteenweg 331, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

- Sint-Augustinus, dan beginnen we met de catechese in de parochiezaal zaterdagnamiddag om 16.00 uur en sluiten 
we aan bij de eucharistieviering in de kerk van 19.00 tot 19.45 uur. 

De catechese is uiteraard alleen voor de vormelingen zelf, maar we nodigen ouders, broers en zussen graag mee uit voor 
de vieringen, waar de vormelingen ook geregeld een actieve rol te vervullen krijgen. 

 

 


