Dit jaar staat Let it Shine opnieuw op het programma: op 24 en 25 februari zijn we te gast in
de Sint-Jan de Doperkerk van Beveren-Leie, op 27 en 28 februari in de Sint-Pieterskerk van
Torhout.
Let it Shine is een belevingsavond voor vormelingen en catechisten uit het bisdom Brugge,
waarin gebed, zang en getuigenissen de hoofdingrediënten vormen. Natuurlijk heeft alles met
het vormsel te maken. Om je de kans te geven Let it Shine te kaderen in de lokale
vormselwerking, werd een programma samengesteld met 5 stappen:

1

Inleidende catechesebeurt
Voor de vormelingen wordt duidelijk wat ze van Let it Shine mogen verwachten
en welke de ingrediënten van die belevingsavond zijn.

2

Let it Shine belevingsavond
Vormelingen kunnen ervaren en proeven wat geloven kan betekenen en
ervaren het enthousiasme van medetochtgenoten.

3

Verdiepende catechesebeurt
De vormelingen blikken nog even terug op hun Let it Shine-ervaring en staan bij
enkele inhoudelijke aspecten stil.

4

Vormselwake
De vormelingen en hun ouders bereiden zich met de plaatselijke geloofsgemeenschap biddend op het vormsel voor.

5

Vormselviering

In dit mapje zitten meerdere katernen om, in het kader van Let it Shine, catechisten te helpen
bij de uitwerking van een traject met de vormelingen: een inleidende en verdiepende
catechesebeurt, een vormselwake, liturgische suggesties voor de vormselviering en de
liedbundel van Let it Shine. Catechisten kunnen het geheel gebruiken of vrijblijvend uit het
aangeboden materiaal een keuze maken.

Als je nog vragen hebt of meer info over LIS wenst, contacteer gerust de jeugddienst van ons
bisdom: IJD Brugge (ijdbrugge@ijd.be) of Severine Verhulst, adjunct-bisschoppelijk
gedelegeerde voor jongeren- en gezinspastoraal (severine.verhulst@bisdombrugge.be).
Bij vragen over de liturgie, contacteer Liesbeth Degryse, educatief medewerker liturgie en
catechese, bij CCV in het bisdom Brugge (liesbeth.degryse@ccv.be), of E.H. Stefaan Franco,
bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie (stefaan.franco@bisdombrugge.be).

We wensen iedereen die met dit materiaal aan de slag gaat,
veel plezier toe!
Namens het LIS-team
Nathalie Verstraete
bisschoppelijk gedelegeerde voor jongerenpastoraal

