
Aan de directies van de basisscholen in het bisdom Brugge 

 

Regeling eerste communie en vormsel in het bisdom Brugge 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

Graag breng ik u op de hoogte van de regeling rond eerste communie en vormsel in het bisdom Brugge. 

Hieronder kunt u de brief lezen die bezorgd is aan de priesters, diakens, parochieassistenten en ccv 

begeleiders. 

Bij onze beslissing stond de zorg voor de gezondheid en de wens dat de kinderen en scholen het lopende 

schooljaar goed zouden kunnen afronden voorop. 

Ik wil u allemaal uitdrukkelijk danken voor uw geduld en begrip, en mijn gemeende waardering 

uitspreken voor de erg zorgzame en geëngageerde manier waarop u kinderen, ouders en collega’s 

doorheen deze moeilijke tijden begeleidt. 

Een verbonden groet, 

+ Lode Aerts 

Bisschop van Brugge 

29 maart 2020 

 

Goede vrienden, 

De voorbije dagen is hard gewerkt en overlegd om een oplossing te vinden voor de geplande eerste 

communie- en vormselvieringen. 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, vooral van de betrokken kinderen en ouders maar 

ook van de pastoors, de teams en catechisten die zich dit werkjaar al enorm hebben ingezet. Alleen 

laat de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties 

samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) dit echt 

niet toe. 

In onze afweging stond de gezondheid van iedereen en de zorg voor het schoolcurriculum van de 

kinderen voorop. Op de tweede plaats wilden we een oplossing vinden die zoveel als mogelijk 

éénduidig zou zijn voor alle ouders. We hielden ook rekening met het feit dat voor veel kinderen en 

ouders de eerste communie en het vormsel een echt familiaal gebeuren is en we wilden dat familiale 

karakter echt respecteren. Ten slotte wilden we ook voldoende tijd scheppen voor ouders en families 

om het geplande feest te herorganiseren. 

Rekening houdend met al die elementen zijn we tot het volgende besluit gekomen (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. 

De bisschop delegeert eenmalig het toedienen van het vormsel aan de pastoors. 

Indien het voorgaan door de pastoor om de een of andere reden een probleem vormt, kan gevraagd 

worden aan de deken om voor te gaan indien deze vrij is, of kan het bisdom gevraagd worden of er 

een vormheer ter beschikking is. 

Per decanaat worden de data van de vieringen hiervoor verzameld en de lijst (data + voorganger) 

bezorgd aan het bisdom tegen uiterlijk 1 juni. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt 

zodat ouders de nodige regelingen kunnen treffen. 

Indien de nieuwe datum voor bepaalde vormelingen en hun ouders een groot probleem zou vormen, 

kan voorgesteld worden om uitzonderlijk aan te sluiten bij een naburige vormselviering. 

Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen bij de 

verantwoordelijken van de parochie tegen uiterlijk 30 juni. 

De voorbereidingen op het vormsel worden zo beperkt mogelijk gehouden. In veel gevallen  was de 

voorbereiding al goed bezig en velen volgden ook Let it shine. Tips zal je de komende weken vinden op 

ccv-website of in de ccv-nieuwsbrief. Ook zou het heel zinvol kunnen zijn om een bepaalde 

bijeenkomst, eventueel met de ouders, na het vormsel te organiseren. 

Voor de regeling in het buitengewoon onderwijs zullen de directies gecontacteerd worden door de 

diocesane verantwoordelijke, pr. Rik Depré. 

Eerste communie 

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

parochies in overleg met school zelf bepaald. Het is belangrijk daarbij de activiteitenkalender voor ogen 

te houden en de draagkracht van de parochie in te schatten. De eerste communie kan het hele 

volgende schooljaar plaatsvinden (september 2020-mei 2021). Indien praktisch haalbaar, kan hij ook 

samenvallen met de al geplande eerste communie van 2021. 

Voor de regeling in het buitengewoon onderwijs zullen de directies gecontacteerd worden door de 

diocesane verantwoordelijke, pr. Rik Depré. 

 

Later vandaag zal deze regeling publiek gemaakt worden via de website en de nieuwsbrief van het 

bisdom. Mogen we vragen om met uw communicatie naar de ouders en de opvolging van de regeling 

te wachten tot na die publieke bekendmaking. Wil je dan ook de teamleden van de regeling op de 

hoogte brengen. 

Het is met veel pijn in het hart en heel veel begrip voor de ontgoocheling van kinderen en hun ouders 

dat we deze beslissing nemen. We hadden de vieringen veel liever dit schooljaar laten doorgaan. We 

hebben gestreefd naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokken partijen, met steeds de zorg 

voor de gezondheid en schoolloopbaan van de kinderen voorop. 

We zijn er ons ook van bewust dat deze regeling een heel stuk planlast meebrengt voor jullie allemaal. 

De aanpassing van het werk in functie van de corona-maatregelen brengt voor veel mensen bijkomend 

werk met zich, ook op het vlak van de sacramentenpastoraal. We willen jullie dan ook uitdrukkelijk 



danken voor jullie grote inzet. Het is echt ongezien wat we meemaken, maar samen komen we er 

doorheen. 

Heb je vragen rond eerste communie en vormsel, dan kun je mailen naar 

secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be  of bellen naar 050 33 59 05. We vullen ook verder de rubriek 

Veelgestelde Vragen aan. Zie daarvoor de kerknetwebsite van het bisdom. 

https://www.kerknet.be/bisdom-brugge/informatie/veelgestelde-vragen-

coronamaatregelen?microsite=250 

 

Dank voor al jullie goede zorgen en goede moed. 

Met vriendelijke groeten, 

 

+ Lode Aerts 

Bisschop van Brugge 
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