Onderweg naar morgen!

PLECHTIGE FEDERALE VORMSELVIERING – 2012
Onderweg naar morgen…

Welkomlied: Wij zijn samen onderweg
Wij zijn samen onderweg, allelujah
Wij zijn samen onderweg, allelujah
Met de zon, de maan, de zee, allelujah
heel de schepping wandelt mee, allelujah
Met de sterren in de lucht, allelujah
met de vogels op hun vlucht, allelujah
Met de loop van de rivier, allelujah
naar zijn monding ver van hier, allelujah
Leer ons toch geloven, Heer, allelujah
in Uw schepping, meer en meer, allelujah
Als de deining in de wind, allelujah
met de vreugde van een kind, allelujah
Zo gaan mensen hand in hand, allelujah
samen naar ‘t beloofde land, allelujah
Wij zijn samen onderweg, allelujah
naar een land, heel lang voorzegt, allelujah

Verwelkoming
Vormheer: Beste vormelingen en familieleden, beste parochianen, ik ben erg blij dat ik vandaag
zoveel blije gezichten zie. In de eerste plaats wil ik jullie,vormelingen,van harte welkom heten.
Vandaag is het jullie dag. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn om jullie het vormselsacrament toe te
dienen.
Ik heb het Heilig Chrisma meegebracht. Het is geen toverzalf, wel een beloftevol en heilig teken
voor onderweg. Wij hopen dat dit feestelijk moment een levenslange herinnering mag blijven.
Vele mensen zijn vandaag met jullie meegekomen om te vieren. Aan hen willen we laten zien dat
we in Jezus’ voetsporen verder willen gaan.
Daarom beginnen we deze viering: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(We gaan zitten.)
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Vormeling 1 (Maîté Lamal): Dag allemaal!
Welkom vormheer, welkom moeke en vake, broers en zussen, welkom familie en vrienden, welkom aan iedereen die speciaal voor ons gekomen zijn.
Vormeling 2 (Jolien Salberter): Vandaag is het zover. We worden gevormd. We staan er wat zenuwachtig bij. In de kerk zitten onze ouders, peter en meter… Een gek gevoel: dit feest draait om mij!
Vormeling 3 (Indie Vandenbrouck): Met 23 in Hoeilaart en 7 in Jezus-Eik hebben we de keuze
gemaakt, gevormd te worden. Wij kozen voor een mooie en sobere viering. Daarom dragen wij
hetzelfde witte zelfbeschilderde T-shirt. De voetafdrukken zijn er om duidelijk te maken dat wij
samen onderweg zijn naar morgen. Wij zijn de toekomst!
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Catechist (Nils Langloh: Voor we met deze viering beginnen stel ik voor dat we mekaar een hand
geven – misschien kennen we onze buurman/vrouw en anders is het misschien een gelegenheid om
eens kennis te maken…

Inleiding
Catechist (Katrien Verbessem) : Meisjes en jongens, de toekomst ligt voor jullie open. Ik wens voor
jullie dan ook goeie tochtgenoten die met een stevige stap met jullie willen meegaan. Wij zijn een
klein stukje met jullie op weg gegaan en hebben geprobeerd jullie Jezus en zijn boodschap te leren
kennen.
Maar weet dat jullie niet alleen zijn op die weg, veel mensen vóór ons hebben voor deze weg gekozen,
werden door God bewogen…. zo ook Paulus…
Catechist (Marijke Andries): De sandalen van Paulus vertelden hun verhaal… Paulus was dan wel
geen ooggetuige, na zijn bekering ging hij geestdriftig en gedreven zijn geloof verkondigen, hij was
gewoon niet te stoppen. Een groot stuk van de wereld heeft hij afgereisd en dat met sandalen aan
zijn voeten…
Een sandaal heeft iets ‘basic’: enkele riempjes en een stevige zool, geen hoge hakken of overbodige
versiering … geen zere voeten, ideaal om te stappen, maar met sandalen ben je ook kwetsbaar: men
kan lelijk op je tenen trappen.
Zo gaat dat ook met geloven: je wordt wel eens belachelijk gemaakt. Inzet en respect voor een ander
botsen met: ikke en de rest kan stikken…
Op sandalen stel je je kwetsbaar op, ze passen niet bij benepen, kortzichtige mensen, ze zijn niks voor
mensen die leven op grote voet of voor mensen met lange tenen… Alleen voor durvers, dromers en
doeners, die niet bang zijn van stof en die kiezen voor onbegane wegen, zijn sandalen heel geschikt…

Aansteken van de paaskaars
Vormheer: Beste kinderen, twaalf jaar geleden hebben jullie ouders je laten dopen, waardoor jullie op de weg van Jezus gezet zijn. Nu zijn jullie oud genoeg om zelf te zeggen dat jullie die weg
willen volgen.
We nemen de draad van het begin daarom weer op en ontsteken zo dadelijk de paaskaars, want
die paaskaars doet ons denken aan Jezus van Nazareth. Hij is het grote vuur in ons leven. Vandaag
worden wij aangespoord om zelf vuur en licht te zijn in deze wereld.
Steken we dan nu de paaskaars aan.
(Vormeling Maxime Van Sieleghem neemt vuur en steekt de paaskaars aan.)

Verzoeningsmoment
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Priester RN: Samen op weg gaan, brengt veel vreugde mee, maar ook wel eens pijn en verdriet.
Dan moeten we echt kunnen vergeven. Vergeven is iemand de kans geven om nieuw te worden,
vergeven is iemand de hand reiken. God geeft ons steeds weer die kans, maar we zien het niet altijd.
Vormeling 1 (Thomas Maurin): Het is niet altijd gemakkelijk om de weg van Jezus te gaan.
Soms doe ik liever gewoon mijn eigen zin, zodat ik niet teveel moet nadenken. Vergeef ons Heer.
Vormeling 2 (Bernard Bossaert): Wij kiezen vaak voor onszelf en niet voor anderen. Het is immers gemakkelijker om niet te kijken naar mensen die het moeilijk hebben, die verdriet of pijn
hebben. Waarom denken wij vaak op de eerste plaats aan onszelf? Vergeef ons Heer.
Vormeling 3 (Matthieu Vanwalleghem): Toen wij samenkwamen met ons groepje, was het
heel fijn. Maar we waren er niet altijd met onze aandacht bij of durfden al eens vervelend doen.
Vergeef ons Heer.
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Ouder (Lieve Scheers): Ook voor ouders is het niet altijd gemakkelijk om het juiste voorbeeld
te geven. Toch willen we blijven proberen om aan onze kinderen Jezus’ weg voor te leven. Maar
voor die keren dat het niet zo goed lukte, vergeef ons Heer.
Priester RN: Moge God met ons meegaan, onze kleine kanten vergeven en ons opnieuw kansen
geven op de weg naar zijn gedroomde wereld. Amen.

Openingsgebed
Vormheer: Vader, vandaag komen we naar U, samen met deze jongeren,
die een belangrijke stap zetten in hun gelovig leven.
Ze kiezen niet voor de gemakkelijkste weg. Want als mensen U toelaten in hun leven, betekent
het dat ze willen leven naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon. Jezus gaf mensen ruimte en leidde
hen tegelijk.
Ook wij willen zo leven, in Uw Geest. Steun deze jonge mensen. Stuur hen en leer hen om hun weg
te vinden. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Eerste lezing:
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(getuigenis door Hans Denayer over een gesprek rond brieven van Paulus tijdens het vormselweekend)

Tussenzang: Stap met ons mee
Wij maken deze wereld beter
Wij zoeken saam’ de vrede op
Niemand kan ons vandaag nog langer tegenhouden
Wij slaan de handen in elkaar
Groot zijn de plannen die we maken
Fris de ideeën in ons hoofd
Als we geloven dat de wereld kan veranderen
Morgenvroeg begint de nieuwe tijd.
REFR.

Stap met ons mee, de toekomst tegemoet
Roep ied’reen op om mee te doen
Praat overal over wat je hebt gehoord
De boodschap die huist diep in ons hart

Wij trekken langs de kleinste dorpen
Brengen de boodschap in elk huis
Dat enkel liefde deze wereld mooi kan maken
zo wordt het leven één groot feest

Evangelie:

Je bent op de goede weg als .. (vrij naar Matteüs 5,1-12)

Toen Jezus zag dat er veel mensen gekomen waren om naar Hem te luisteren, ging Hij de berg op.
Vele mensen gingen Hem achterna, omdat ze wisten dat zijn woorden recht naar het hart gingen,
hun leven kon veranderen en hun de weg wees naar het echte geluk.
Jezus zette zich neer in het gras, zijn leerlingen kwamen bij Hem zitten.
Toen begon Hij te spreken:
Gelukkig zij die zich niet beter achten dan hun medemens...
Gelukkig zij die verdriet hebben omdat de wereld nog niet is zoals die zou moeten zijn…
Gelukkig zij die opkomen voor de minsten van de mensen....
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Gelukkig zij die kunnen delen en niet alles voor zichzelf willen houden...
Gelukkig zij die gelijke kansen geven aan iedereen...
Gelukkig zij die openhartig, eerlijk en oprecht zijn...
Gelukkig zij die kunnen vergeven en overal vrede willen brengen...
Gelukkig zij die bespot worden omdat zij kiezen voor mijn weg ...
Want je zal een geluk en een vreugde kennen die niemand je kan afnemen, omdat ze komt van
God zelf.

Homilie: (door de vormheer)
Geloofsbelijdenis (De vormelingen staan recht)

Vormheer: Het leven is een wonder gebeuren. Eens waren jullie een kleine baby. Wij allemaal zijn
bestemd om te groeien en open te bloeien tot goede mensen.
Jezus zei:”Kom en volg mij. Ik zal je de weg tonen naar een zinvol, vruchtbaar leven.” Beste vormelingen, willen jullie dan nu voor jullie ouders, jullie familieleden en voor al de mensen van deze
kerkgemeenschap duidelijk maken dat jullie proberen te zijn, zoals Jezus was?
Vormheer: Geloven jullie in God, die we Vader mogen noemen en die ons oproept om als broers
en zussen voor elkaar te zorgen?
Vormelingen: Ja, wij geloven. Hij roept ieder van ons om in ons leven een eigen weg te gaan die
onszelf en anderen gelukkig maakt.
Vormheer: Geloven jullie in Jezus die gezonden en geroepen was door God om arme, kleine en
zwakke mensen te helpen.
Vormelingen: Ja, wij geloven in Jezus en wij zullen proberen om zijn boodschap van liefde waar
te maken.
Vormheer: Geloven jullie in de Geest van Gods liefde die ons stuwt en die ons steeds opnieuw
samenbrengt rond de tafel van de Heer?
Vormelingen: Ja, wij geloven. Hij maakt ons tot enthousiaste christenen en geeft ons de moed en
de durf om zijn weg te gaan.
Vormheer: Beste mensen allemaal, deze vormelingen rekenen op jullie. Ga hen voor in dit geloof.
Mag ik vragen dat de ouders van de vormelingen recht staan en hun wens uitspreken.

Engagementsgebed door de ouders (staan recht)
Vormheer: Mag ik nu de ouders vragen om recht te staan en samen te bidden: ooit hebben wij als
vader en moeder voor jou gekozen.
Jij werd ons gegeven als een groot geschenk en wij lieten je dopen.
Vandaag willen we je zeggen dat we helemaal achter je staan. Waar je ook gaat, wat je ook doet, je
kan steeds bij ons terecht. Je vreugde, je pijn, je leven willen we delen.
God, wij vragen uw zegen over onze kinderen. Geef ze de kracht om liefde en vrede onder de
mensen te brengen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Wij willen samen proberen deze weg, - Uw weg -, verder te volgen.

Handoplegging
Vormheer: Broeders en zusters, door het doopsel werden deze jongens en meisjes opgenomen in
de grote familie van Gods kinderen. Nu wij hun de handen gaan opleggen, vragen wij, dat Gods
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Geest in hen mag wonen. Wij zalven hen met Chrisma, zodat ze blijven groeien naar het beeld
van Jezus, de Gezalfde.
Mag ik de peters en meters vragen om recht te staan en samen het gebed te bidden dat jullie vinden in het boekje. Daarna komen de peters en meters hier vooraan al klaarstaan.

Gebed door de peters en meters
Twaalf jaar geleden lieten wij je dopen.
Met onze hand op je schouder
willen we je vandaag zeggen
dat we helemaal achter je staan.
Je kan steeds bij ons terecht.

Zalving
De jongeren worden nu gezalfd. Hun dooppeter of -meter legt de hand op hun schouder om uit
te drukken dat ze in hun christelijke levensopdracht niet alleen staan. De vormheer zegt tot hen:
“Ontvang de kracht van de Heilige Geest, de gave Gods.” Daarbij maakt hij een kruisteken op het
voorhoofd, zoals destijds ook de priester, ouders, peter en meter bij het doopsel deden. Daarin komt
Gods trouw tot uiting. Hij beschermt ons en maakt zich waar door de Geest, die Jezus gezonden heeft.
God houdt altijd Zijn woord.

Muziek tijdens de zalving: CD Nada te turbe

Gebed voor anderen
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Vormheer: Als je van iets doordrongen bent, ls je ergens enthousiast over bent, dan sta je in vuur
en vlam en dan straalt dat van je af op alles wat je zegt en doet. Zo zou het ook met het geloof
moeten zijn. Daarom bidden we in elke eucharistieviering voor mensen in onze omgeving, maar
ook voor de noden in de grote wereld. Want ons geloof mag niet alleen onszelf gelukkig maken
maar zou een licht moeten zijn voor de hele wereld.
Vormeling 1 (Nicolas Cools) : Ik bid voor alle mensen die hier met ons zijn komen meevieren, dat
zij met ons verbonden blijven in de Geest van Jezus en ons helpen om geestdriftige en hoopvolle
jonge mensen te worden. Laat ons bidden….
Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Vormeling 2 (Hendrik Ghijselings) : Ik bid opdat alle mensen als broers en zussen zouden worden, samen de weg van vrede en verdraagzaamheid zouden volgen
en samen bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen.
Laat ons bidden….
Vormeling 3 (Charlotte Stas): Ik bid voor onze ouders, familie en vrienden,
dat ze er altijd
zouden zijn voor ons,
als onmisbare tochtgenoten op onze weg naar volwassenheid. Laat ons bidden…
Meter/peter (Kamiel De Caluwé) : Ik bid dat onze vormelingen op hun levensweg boeiende
mensen zouden ontmoeten, mensen met een luisterend oor, een open geest en een oprecht hart.
Mensen die vreugde en warmte uitstralen en die door hun levenswijze een voorbeeld zijn voor
deze jongens en meisjes. Laat ons bidden…
Vormheer: Goede God, luister naar het gebed van deze jongeren en voltooi wat Gij hier vandaag
begonnen zijt. Wij vragen het U door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Aanbrengen van de gaven en omhaling
(5 groepjes van 3 vormelingen brengen de symbolen plechtig naar voren, in het boekje staat de
symboliek wat uitgelegd)
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Vormheer:
Bij een feest horen geschenken... Wij hebben alles van God gekregen. Met enkele symbolen willen
wij Hem tonen hoezeer we dat waarderen.
Wij zeggen het met brood, symbool van voedsel voor vele mensen. Dat het dagelijks brood er mag
zijn voor iedereen: dit is de wens van God en ook onze droom.
Wij zeggen het met wijn, symbool van feestelijke drank en vrede, van ons samenzijn rond deze tafel
Wij zeggen het met kaarsen: symbool van licht, een teken van ons enthousiasme voor een eensgezinde wereld, een teken ook van warme menselijkheid om op weg te gaan met velen.
Wij zeggen het ook met deze sandalen, want om op verkenning te gaan in ons jonge leven, hebben
we gepast schoeisel nodig.
Wij zeggen het met deze kleimannetjes: we hebben ze tijdens het weekend “gevormd” met onze
handen, ze zijn niet af. Zo willen we duidelijk maken dat we verder willen gevormd worden tot
unieke mensen.

Offerandelied: Ave Maria
Gebed over de gaven
RN: Twee lege handen, God, wat kan ik U aanbieden dat U nog niet hebt? Mijn werk, mijn tijd,
mijn vreugde en zorgen, mijn liefde en dankbaarheid om al wat is, om wie U bent. Een groep met
lege handen, Heer, dankzij Jezus gevuld met de eenvoudige tekens van brood en wijn:
zijn leven dat Gij ons hebt gegeven, bieden wij U aan. Amen.

Groot dankgebed
Vormheer: De Heer is met ons allen.
Allen: Hij is het die ons kracht geeft.
Vormheer: Wij zijn blij dat de Heer ons blijft liefhebben.
Allen: Zo kunnen wij met Hem verbonden leven.
Vormheer: Daarom willen wij God danken.
Allen: Die dankbaarheid zijn wij Hem verschuldigd.
Vormheer: Vader van alle mensen, uw aarde is een bonte wemeling van hoop en wanhoop, angst
en vrijheid, aantrekkelijk, maar soms ook schrikbarend.
Allen: Uw wereld is gevuld met mensen, kleinen en groten, sterken en zwakken, lieve mensen en
anderen die ons angst aanjagen.
Vormheer: Uw schepping draagt in zich de ongrijpbare spanning van recht en rechteloosheid, van
breken en helpen, van doden en tot leven brengen.
Allen: Maar één ding weten wij: waar Gij voor kiest. Uw zoon had de opdracht om ons dat duidelijk te maken. Zijn droom was de mensen te verenigen tot een gemeenschap die kiest voor de
liefde, niet voor enkelen, maar voor alle mensen.
Vormheer: Jezus, die ons leerde hoe wij kunnen leven, willen wij hier in ons midden brengen
in de tekens van brood en wijn. In deze tekens heeft Jezus, vlak voor zijn dood, zijn hele leven
samengevat.
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De avond voor Hij zou sterven, nam Hij afscheid van zijn vrienden en zei: “Kom, kom nog één
keer met Mij aan tafel. Ik wil zo graag voor de laatste keer met jullie eten.” En Hij nam brood in
Zijn handen, ons dagelijks brood, Hij brak het en zei: “Ik ben dit brood, Ik word gebroken voor de
mensen. Kom en eet er van. Ik ben het en Ik blijf altijd bij jullie.”
Hij gaf hun ook te drinken uit Zijn beker en zei: Niets, maar dan ook niets houd ik voor mezelf,
kom en drink er van, Ik geef me weg aan alle mensen. Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des
Heren, totdat Hij komt.
Vormheer: Jezus is gestorven, maar wij, Zijn vrienden komen nog altijd samen. Dan breken wij
het brood en breken het met elkaar, dan drinken wij uit de beker en vertellen over Jezus: hoe Hij
zieken beter maakte, hoe Hij bevriend was met mensen zonder vrienden, hoe Hij kon luisteren en
kijken naar de vogels en naar de bloemen en hoe Hij van mensen hield.
Priester RN: Wij bidden U, God, dat de Geest van die Jezus in ons mag zijn dat wij zouden weten
dat wij al wat wij zijn en al wat wij kunnen, gekregen hebben als een geschenk, om in Zijn naam,
in Gods naam, liefde te zaaien.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede, in Jezus’naam. Amen.

Onze Vader (gezongen)

Communie
(Eerst ontvangen de vormelingen de Communie onder twee gedaanten. De priesters geven de
hostie, de catechisten reiken de kelk aan. Daarna kunnen de andere gelovigen te communie komen)
Vormheer: Jezus wees hier aanwezig, leef in deze kinderen die gevormd werden, leef in ons.
Beziel ons met uw Geest, dat wij uw woorden spreken, dat wij uw hart en handen zijn, dat wij uw
wegen gaan, dat wij vandaag voor mens en wereld uw Lichaam mogen worden.
Zie, dit is het lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld.
Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal
gezond worden.

Lied tijdens de communie: Ik neem hun zonden mee naar huis

Bezinning (gezongen)
Deze dag staat in het teken van deze jonge mensen. Zij zijn onderweg naar morgen. Zij zijn op
zoek naar vrede, liefde en geluk. Een onbereikbare droom?
Ik zoek een land waar vrede is, waar haat en nijd verdwenen is.
Ik zoek een stad waar vrede is, waar eenzaamheid te dragen is.
Ik zoek een huis waar vrede is, waar liefde ons tot woning is.
Ik zoek een Mens die vrede is, die ons de weg ten leven is;
die de mensen op doet staan, de handen aan de ploeg doet slaan.
Zoek ik een land dat niet bestaat, een droom die haast verloren gaat?
Een stad, een huis, een luchtkasteel?
O, God, vraag ik misschien te veel?
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Slotgebed
Allen: Goede God, wij leggen de namen van onze kinderen in Uw gezegende handen. Schrijf ze
daarin op: vergeet ze niet, laat ze niet verzanden in wat schittert aan de buitenkant. Houdt Gij onze
kinderen vast als wij ze moeten loslaten en zij hun eigen wegen door het leven gaan. Wij vragen
het U, door Christus, onze Heer.
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Dankjewel

Dat we hier vandaag samen hebben kunnen vieren is dank zij de inzet van vele mensen, dat
verdient een bloemetje… (Indie, Maîté, Gosia, Freja, Charlotte en Jill).

Zegen door de vormheer
Beste meisjes en jongens, ik ben blij dat jullie gevormd werden. Wij bidden nu dat de Geest van
God jullie niet meer met rust laat, maar ieder van jullie blijft bezielen, je hele leven lang.
Ga met Gods zegen de toekomst tegemoet, neem Zijn droom mee in je hart, en leef voortaan,
meer dan ooit te voren, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Slotlied: Samen op weg (7 sleutels)
Samen op weg
samen naar ’t beloofde land
naar een wereld die op zoek is
naar geluk voor iedereen

Niemand zal slagen
als hij heel alleen wil gaan.
Dit is geen reis
voor wie vooral zichzelf ziet staan.

Samen op weg
trekken wij van stad tot stad
zoeken het pad dat ons zal leiden.
Ginds in de verte ligt ons doel
daar waar de zon bij dageraad de aarde kust
daar ligt de wondere toekomstdroom van ieder kind

Willen w’ons doel bereiken
moeten d’handen in elkaar
wij trekken saam
aan eenzelfde touw

Samen op weg
ware vrienden voor altijd
avontuur na avontuur
vormen een band een leven lang
Samen op weg
groeien wij van uur tot uur
komen wij dichter bij de droom
die zich in ons hart verschuilt.
Op deze plaats leggen wij nu de eerste steen
hier komt het huis van geluk voor ieder kind.

Samen op weg
reizen wij van land tot land
en vinden antwoord op de vraag
waar deze tocht ons brengen zal.
Kom met ons mee
samen naar ’t beloofde land
zweef met de wolken aan de hemel
dans met de sterren in de nacht
laat je omarmen door de warmte van de zon
trek over bergen, door dalen,
voel j’ overal thuis, overal thuis.

Uitnodiging voor receptie achteraan in de kerk
RN: Jongens en meisjes, hier eindigt deze viering. Vandaag zijn we in feeststemming. Morgen ook
nog een beetje. Maar nadien gaat alles weer zijn gewone gang. Hopelijk wordt het niet weer ‘ieder
voor zich’? Laten wij de kerngedachte van deze viering nooit vergeten: “Jullie zijn samen onderweg
naar morgen, naar de toekomst. Deze weg zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar gelukkig staan
jullie er niet alleen voor. Er zijn mensen die met jullie meegaan, en ook Gods Geest gaat mee: laat
die Geest jullie verdere leven bezielen…”
VAN HARTE PROFICIAT ALLEMAAL!
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De vormelingen en hun catechisten:
Jan Van Assche en Monique Vandervaeren:
Bernard Bossaert, Hans Denayer, Davy Guiot,Jolien Salberter, Seppe Vandermotten
en Mathieu Vanwalleghem.
Nils Langloh en Kathleen Mollet:
Justine Delecluse, Len Langloh, Chiqui Mellaerts, Louis Pochet, Charlotte Stas,
Indie Vandenbrouck, Sam Vandervoort en Stijn Verheyden.
Veronique Wachters en Marijke Andries:
Phaedra Bovijn,Charlotte De Pauw, Jill De Pauw, Jonas Langsberg, Maîté Lamal, Freja Lechène,
Jarno Rondas, Dylan Van Moer en Maxime Van Sieleghem.
Katrien Verbessem, Liliane Desmedt en ouders van Jezus-Eik:
Nicolas Cools, Hendrik Ghijselings, Gosia Malgorzata, Thomas Maurin, Maxim Meyerhorn,
Sofie Scheers, Olivier Staumont.
Meewerkende catechisten: Monique Vandenput, Marcel Beckers en Marie-Laure Van Damme
Muzikale vormgeving: Jan Van Assche
Liedjes: Jan Van Assche
Koor: Sopraline
Algemene coördinatie: Odette Delvaux
Vormheer: Steven Wielandts
Federatiepastoor: Roger Nuyts

