Beste ouders,
Ongetwijfeld zijn er velen onder jullie bezorgd over de toekomende vieringen van de eerste
communie en het vormsel. Terecht, want in deze tijden van Corona is er heel wat
onduidelijkheid.
Ons bisdom volgt inzake de planning van de vieringen de maatregelen van de burgerlijke
overheid. Dit betekent dat er tot en met 3 april nergens kerkelijke diensten doorgaan.
Voor nadien is er nog geen info. Het verdere verloop van de planning hangt af van de toestand
op dat moment. Tot heden toe blijven dan ook alle eerste communievieringen en
vormselvieringen gepland zoals ze zijn, op de datum als ze zijn.
Op 30 maart is er in ons nieuw bisdom overleg op basis van de situatie dan en de
planning van de burgerlijke overheid.
Na dat overleg zullen wij zo spoedig mogelijk de info doorsturen naar u allen en zetten
op onze website www.pastoraleeenheid.be
Vanaf het moment dat de situatie terug genormaliseerd is en het kan voor de burgerlijke en
kerkelijke overheid, zal men trachten om elk kind dit schooljaar nog z’n eerste communie te
laten doen of het vormsel te ontvangen.
Wie alle info nog eens rustig wil horen kan surfen naar de livestream van ons bisdom en dan
klikken op bericht van 17 maart. (zie hier onder)
Wij hopen alvast dat je ook in deze moeilijkere tijd met jullie kinderen op weg blijft gaan naar
het vormsel toe of naar de eerste communie toe. Voor wie wil kan onderstaande tip misschien
wel helpen… volg jij ook de livestream van ons bisdom?
Elke weekdag om 17 uur:
Een moment van bezinning en gebed omkaderd
door orgelspel. U krijgt ook informatie over de stand van zaken omtrent onze
Kerk.
Elke zondag om 10 uur:

Eucharistieviering voorgegaan door de bisschop.

Rechtstreeks vanuit de (lege) Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
Elke livestream is later eveneens te herbekijken.

Hoe kan ik verbinden met deze livestream?
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured
Facebook: https://www.facebook.com/DeKathedraal/
Website van het Bisdom Antwerpen: https://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/artikel/vieren-met-de-bisschop?microsite=203

Met vriendelijke groeten
Team Vormsels
Bisdom Antwerpen
En pastoor Dirk voor Geel

