…dat onze kandidaat-vormelingen en hun catechisten op zondag 6 oktober de
voorbereiding op het vormsel van 2014 hebben ingezet met een startdag in de
Norbertijnenabdij van Tongerlo?
…dat heel wat kinderen elkaar nog niet kenden, en de catechisten dus voor een
leuke kennismaking hebben gezorgd met de oeroude ‘stoelendans’?
…dat de vormelingen elkaar aan de hand van babyfoto’s moesten herkennen?
…dat dit voor de nodige hilariteit zorgde, maar dat zo het ijs dadelijk
gebroken was?
…dat een kind vaak de betekenis niet kent van de naam die het bij zijn geboorte
kreeg van zijn ouders?
…dat vele ouders dat ook niet weten?
…dat de catechisten die betekenis hadden opgezocht, en dat onze vormelingen ‘s
avonds bij hun thuiskomst hun ouders een stukje wijzer konden maken?
…dat elk kind een regenboog heeft gemaakt met daarop zijn/haar hobby’s en hun
verwachtingen naar de vormselcatechese toe?
…dat u van die regenbogen nog zult horen/zien in de komende maanden?
…dat de paters van de abdij ’s middags samen bidden, en dat onze vormelingen
aan dat middaggebed hebben deelgenomen, zittend in het koorgestoelte van de
kerk?
…dat de kinderen geboeid hebben geluisterd naar het verhaal over William Aragon
in El Salvador, gebracht door Mieke Van Heuckelom en Helena Oomes, pleegmoeders
van William?
…dat de catechisten ondertussen het middagmaal klaarmaakten: een Vlaamse
variant van de Indiaanse maïskoek met bruine bonenpasta – dagelijkse kost in El
Salvador?
…dat in de namiddag frater Augustinus kwam vertellen over wat ‘roeping’ is en
hoe het leven is in een abdij?
… dat – nadat ze beloofd hadden dat ze heel stil zouden zijn – onze vormelingen
de copie van de beroemde schilderij Het
Laatste Avondmaal van Leonardo Da
Vinci hebben bewonderd?
…dat er, tussen alle ernst door, ook wat tijd was voor muziek en dans?
…dat op dit vlak de smaak van de jongens nogal bleek te verschillen van die van
de meisjes?
…dat de bijzonder toffe dag in Tongerlo werd vereeuwigd met een leuke

groepsfoto?
…dat, teruggekeerd op de parking van de Witte-Kerk, er spontaan een heel luid
‘dank u wel’ klonk aan het adres van de catechisten?
…dat na deze startdag alle kinderen ervan overtuigd zijn dat dit een supercool,
keitof voorbereidingsjaar wordt?
…dat wij het daarmee roerend eens zijn?

