
  

 

Deerlijk, 30 maart 2020 

  

 

 

Beste ouder(s), 

 

 

De eerste communie op vrijdag 1 mei en het vormsel op zaterdag 30 mei kan niet 

doorgaan!  

 
 

In samenspraak met de regering en experten, heeft ons bisdom op 29 maart definitief beslist dat 

er dit schooljaar geen eerste communies en geen vormsels meer zullen doorgaan.  

 

We citeren: “De eerste communies en de vormsels die gepland stonden voor de periode tussen 

Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan. Als we een mooie viering willen met ouders en 

grootouders samen, moeten we wachten tot na de corona crisis.”  

 

De eerste communie van je zoon of dochter zal dus verplaatst worden naar volgend schooljaar. 

Het bisdom heeft beslist dat dit zeker NIET voor eind september 2020 zal georganiseerd worden.  

In deze link kunnen jullie een filmpje vanuit het bisdom vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=2jxY5mGevow&feature=youtu.be 

 

Ter info: op de keerzijde de brief van bisschop Lode Aerts. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachtenteam De KIM & De SAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jxY5mGevow&feature=youtu.be


 

 

 

Regeling eerste communie en vormsel in het bisdom Brugge 

Bisdom Brugge heeft beslist dat er dit schooljaar geen vormsels noch eerste communies meer zullen 

doorgaan. Ze schuiven op naar volgend schooljaar. 

Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten, 

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste 

communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan. 

De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende 

scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en 

bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog 

dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de 

samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen 

van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de 

gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop. 

Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van 

nieuwe richtlijnen van de overheid). 

Het vormsel 

Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de 

parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel 

toedienen. 

De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen 

om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil 

ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te 

plannen. 

De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg 

bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet. 

Eerste communie 

De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de 

parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de 

nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 

2020 - mei 2021) georganiseerd worden. 

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering 

uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien. 

Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen. 



 +Lode Aerts 

Bisschop van Brugge 


