
ONZE PAROCHIE 

ONZE VORMSELWERKING 

  

 

Eén parochie: de Effeta-parochie 

  

Op 23 september 2018 werd de pastorale eenheid Effeta opgericht. Tot dan 

hadden we drie parochies die telkens samenvielen met een grondgebied: 

Sint-Jozef (de wijk Sint-Jozef), Sint-Niklaas (Koolkerke) en Sint-Pieter in de 

banden (Dudzele). Vanaf september 2018 hielden deze drie parochies op 

afzonderlijk te bestaan. Ze vormden vanaf dan samen één nieuwe parochie: 

de Effeta-parochie. 

 

Dit sloot aan bij de visie van het bisdom om alle parochies samen te brengen 

in grotere gehelen. Deze grotere gehelen hebben o.a. als bedoeling om het 

groeiend tekort aan priesters, voorgangers en medewerkers op te vangen. 

Onze drie toenmalige parochies kunnen vandaag niet meer alles alleen waar 

maken. Samen kunnen we dat wel, en we kunnen daarbij ook nog betere 

kwaliteit leveren. 

 

We spreken sinds september 2018 niet meer van drie parochies maar van 

één parochie: onze Effeta- parochie met drie kerken: Sint-Jozefkerk, Sint-

Niklaaskerk en Sint-Pieter in de bandenkerk. 

  

 

Eén vormselwerking, één ploeg catechisten 

 

De drie parochies hadden vroeger elk een eigen pastoor en elk hun eigen 

werking. Zo had elke parochie ook zijn eigen vormselwerking. 

De vormselviering ging per parochie door in de eigen parochiekerk. Dit was 

ongetwijfeld het geval als u een oudere zoon of dochter heeft die zijn of haar 

vormsel deed.  

 

Nu de drie parochies ophielden apart te bestaan en één nieuwe parochie 

werden, vormen vanaf oktober 2019 de drie aparte vormselwerkingen één 

vormselwerking. 

 

In plaats van drie vormselwerkingen met eigen catechisten ontstond er dus 

één werking met één vormselteam van enthousiaste catechisten. De 

vormselactiviteiten vinden plaats op verschillende plaatsen in onze parochie, 

dus zowel in Dudzele als in Koolkerke en Sint-Jozef. 

In plaats van op elke parochie een vormselviering in de eigen kerk, zijn 

er twee vormselvieringen in twee van onze drie kerken: op 

zaterdagnamiddag in de Sint-Pieter in de bandenkerk en op 

zondagvoormiddag in de Sint-Jozefkerk. De capaciteit van de kerk was 

doorslaggevend in onze keuze voor deze twee kerken. We vinden het immers 

belangrijk dat er voldoende plaats is voor wie de viering wil bijwonen. 

Bij het inschrijvingsmoment tijdens de ouderavond kies je als ouder op welk 

moment je kind gevormd wil worden.  

 

Eén groep in meerdere deelgroepjes 

 

De vormelingen vormen één groep. De groep wordt ingedeeld in een aantal 

deelgroepjes, elk met een vaste catechist. Deze deelgroepjes worden niet 

ingedeeld volgens de school of de woonplaats, maar over de scholen en 

over de drie vroegere parochies heen.  We behoren immers allen tot één 

en dezelfde Effeta-parochie. 

 

We zijn ervan overtuigd dat het een verrijking is jongens en meisjes te leren 

kennen uit een andere school of uit een andere buurt.  Vorig jaar kwamen de 

vormelingen uit 12 verschillende scholen. 

  

Een parochiaal initiatief 

 

De vormselwerking is een parochiaal gebeuren. De parochie staat in voor 

de vormselvoorbereiding en de vormselviering (en de daaraan voorafgaande 

repetitiemomenten in voorbereiding). We mogen rekenen op ondersteuning 

van de scholen met wie de parochie een prima samenwerking heeft. We zijn 

hen hiervoor dankbaar. 

 

Dit is anders dan de eerste communiewerking. De voorbereiding op de 

eerste communie gebeurt op school, ook de repetities gebeuren tijdens de 

schooluren en de leerkrachten werken de viering uit. Dit gebeurt 

vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de parochie. De viering gaat 

per school door in de kerk die het dichtst bij de school ligt. Zo ontvangen de 

kinderen uit de Komme hun eerste communie in de Sint-Jozefkerk, de 

kinderen uit de Smalle in de Sint-Niklaaskerk en de kinderen uit de Lenaard in 

de Sint-Pieter in de bandenkerk. 
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