VIERINGEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL PE H. Damiaan
concrete liturgische afspraken
ALGEMEEN:
a. De communicanten/vormelingen zitten bij hun gezin in de sociale bubbel van 7
personen. Er worden in de kerk geen stoelen verplaatst!
b. Het dragen van een mondkapje is verplicht van bij het binnen-en buitengaan.
Tijdens de viering mag het mondkapje af.
c. Voor het vormsel hebben we gekozen voor een Woord- en gebedsdienst. Er is
dus geen communie.
d. Voor de muzikale omlijsting zal meester Geert de kinderen begeleiden. Er wordt
dus niet in grote groep gezongen door de kinderen. Wel zal een klein groepje
kinderen meester Geert soms ondersteunen. We vragen wel dat de kinderen
rechtstaan en mooi en duidelijk meezingen.
e. Er is geen openingsprocessie bij het begin van de viering.
f. Het voorlezen wordt beperkt en gebeurt aan 1 micro. Er wordt geen loopmicro
door gegeven.
g. Bij de eerste communie worden de gaven niet aangebracht.
h. Voor het ontvangen van de communie blijft iedereen op zijn plaats. De
communiedelers komen naar de bubbels. Vooraf wordt gevraagd dat wie de
communie wenst te ontvangen gewoon opstaat, dit in alle vrijheid.
i. Wie foto’s wenst te nemen loopt niet rond in de kerk. Een fotograaf vergezelt de
priester bij de communie en het moment van het vormsel.
j. De kerk wordt verlaten per bubbel én met het bewaren van de nodige afstand
van 1,5 meter. De laatste rijen verlaten eerst de kerk. Buiten de kerk zijn er geen
samenscholingen, zo dat ieder vlot en veilig de kerk kan verlaten.
k. We houden de vieringen sober en eenvoudig, maar willen er graag een zinvol
gebeuren van maken.
VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE:
De kinderen worden gevraagd hun boekje met het verloop van de eucharistieviering
mee te brengen.
a. Openingslied
b. Woordje van welkom (kan door communicant)
c. Moment van verzoening/schuldbelijdenis (kan door communicant)
d. Openingsgebed (priester)
e. Eerste lezing (door een ouder)
f. Tussenzang
g. Evangelie (door diaken/priester)
h. Homilie (door priester)

i. Geloofsbelijdenis (samen – tekst in boekje van kinderen)
j. Voorbeden (kan door 1 communicant/ouder gelezen worden)
k. Lied bij bereiding van de gaven
l. Eucharistisch gebed (te volgen in boekje van kinderen)
m. Onze Vader (samen gebeden)
n. Vredeswens + lied – er wordt geen vredeswens gedeeld!
o. Communie (de priester en diaken komen naar de bubbels)
p. Lied na de communie
q. Slotgebed (door priester)
r. Eventueel kan een dankwoordje (door communicant of ouder)
s. Zegen en zending (door priester)
VIERING VAN HET VORMSEL:
Voor het moment van de zalving blijven de vormelingen in hun bubbel. Wel staan ze
op bij de zalving en zeggen duidelijk hun naam aan de vormheer.
a. Openingslied
b. Woordje van welkom (kan door vormeling)
c. Moment van verzoening/schuldbelijdenis (kan door vormeling)
d. Gloria (Eer aan God)
e. Openingsgebed (priester)
f. Eerste lezing (door een ouder)
g. Tussenzang
h. Evangelie van de dag of aangepast (door diaken/priester)
i. Homilie (door priester)
j. Doopbeloften en geloofsbelijdenis in vraagvorm (samen)

allen staan hierbij op.
- geloofsbelijdenis
- doopbelofte
- bevestiging vormheer en de bevestiging door gemeenschap
k. Handoplegging en zalving
- inleiding en stil gebed
- gebed onder handoplegging
- persoonlijke handoplegging en zalving. Bij de zalving sta je op, leggen de
ouders, peter en meter hun rechterhand op de schouder van de vormeling. De
vormeling noemt duidelijk zijn naam. De vormheer zal dan zeggen: (naam
van het kind) ontvang het zegel van Heilige Geest, de gave Gods. En dan zegt
de vormeling duidelijk: Amen.
l. Voorbeden (kan door 1 vormeling/ouder gelezen worden)
m. Onze Vader (samen gebeden)
n. Vredeswens + lied – er wordt geen vredeswens gedeeld!

o. Slotgebed (door priester)
p. Eventueel kan een dankwoordje (door vormeling of ouder)
q. Zegen en zending (door priester)

