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Uitstel vormsels en eerstecommunievieringen 
 
De Vlaamse bisschoppen beslisten om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 
2021. Het bisdom Brugge koos ervoor om ook de viering van de eerste communie uit te stellen naar volgend 
schooljaar. 
De virologische realiteit is zo onzeker dat het helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders en 
peters en meters vanaf half april in de kerk zullen kunnen ontvangen. Bovendien hebben de recente 
aanpassingen van de coronamaatregelen op het vlak van het jeugdwerk ook een grote impact, en maken ze de 
organisatie van de catechese de komende weken erg moeilijk. 
De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te 
scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten 
met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn.  
 
Nieuwe data voor de eerstecommunievieringen: 
Zaterdag 25 september 
14.00 uur Moen 
14.00 uur Spiere groep 1 
16.00 uur Spiere groep 2 
Zondag 26 september 
09.00 uur Helkijn 
10.30 uur Sint-Denijs 
Zaterdag 2 oktober 
10.00 uur Heestert 
14.30 uur Outrijve 
16.00 uur Waarmaarde 
16.00 uur Avelgem school De Toekomst 
Zondag 10 oktober 
09.30 uur Avelgem SJB groep 1 
11.00 uur Avelgem SJB groep 2 
Zaterdag 16 oktober 
14.00 uur Otegem 
 
 
Nieuwe data voor de vormselvieringen: 
Zaterdag 11 september 
10.30 uur voor groep 1 vormelingen van Spiere-Helkijn, kerk later te bepalen 
14.00 uur in de kerk van Outrijve, voor de vormelingen die naar school gaan in Kerkhove en Outrijve 
15.00 uur voor groep 2 vormelingen van Spiere-Helkijn, kerk later te bepalen 
16.30 uur in de kerk van Avelgem, voor de vormelingen van buiten Avelgem die naar school gaan in Avelgem 
Zondag 12 september 
10.30 uur vormsel in Otegem 
10.30 uur in de kerk van Avelgem, voor de vormelingen die in Avelgem wonen en in Avelgem naar school gaan 
Zaterdag 18 september 
14.00 uur vormsel in Moen 
16.30 uur vormsel in Heestert 
Zondag 19 september 
10.30 uur vormsel in Sint-Denijs 
 


