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VORMSELCATECHESE

Betreft: Inschrijving vormselcatechese.
2011-2012
Parochie H. Familie
Beste ouders van de kandidaat-vormeling,
Volgend jaar gaat uw dochter/zoon naar het zesde leerjaar. In dat jaar kan zij/hij
gevormd worden. Waar en wanneer doet u daarvoor de aanvraag?!
Binnen Schoten zijn er 6 parochies, samen noemen we die 'de Federatie Schoten’.
Elke parochie lukt er nog steeds in om, dank zij de inzet van én in samenwerking
met de ouders, jaarlijks de vormselvoorbereiding en het vormsel te organiseren.
Deze voorbereiding gebeurt dus niet via de school, maar dankzij verschillende
catechisten in uw parochie.
Wij willen benadrukken dat het vormsel geenszins verplicht is. Zowel het kind als de
ouders hebben de vrije keuze! Wij mogen dus rekenen op uw interesse, uw medewerking én ondersteuning.
Ook volgend jaar zullen wij beroep doen op de medewerking en inzet van ouders om
de vormselcatechese mee mogelijk te maken. Wenst u dat uw kind zijn weg als
gedoopte christen verder zet en kiest u mee voor het Vormsel, dan mag u bijgaand
aanvraagformulier ingevuld komen afgeven op zaterdag 11 juni van 11.00 tot 12.00
uur op de pastorij, Villerslei 113.
Zondag 12 juni om 10.00 u vieren wij het Hoogfeest van Pinksteren. U bent van harte
welkom om met de vormelingen van dit jaar mee dank te zeggen. Aansluitend kan u
uw kind ook inschrijven.
Zijn er vragen betreffende de voorbereiding of is er iets niet duidelijk, aarzel dan niet
om ons te contacteren.
We hopen met u en uw kind de weg naar het Vormsel te mogen meegaan.
Vriendelijke groeten,
namens de catechesewerking van de parochie H. Familie
Marc De Grave, plaatselijk contactpersoon en mede-catechist
Data Vormsel 2012: Zaterdag 28 april : H. Familie

AANVRAAGFORMULIER:
H. VORMSEL ‘2012’
H.Familie 28 april 2012
Gelieve dit in te vullen aan de hand van de gegevens uit uw trouwboekje.
Naam en voornaam vormeling:
………………………………………………………………….
Adres: ..............................................................................................................................
Telefoon: ....................................GSM………………………………………………....

Naam en voornaam van de moeder:
……………………………………………………
Naam en voornaam van de vader:
……………………………………………………..
e-mail moeder: ………………………………….......................................................

e-mail vader: ……………………………………………………….....

School:

.............................................................................................

Geboorteplaats:…………………………. Geboortedatum:

……………...

Belangrijke, noodzakelijke info:
• Datum van het Doopsel:……………………………………
• Plaats en parochie/kerk van het Doopsel…………………………………….
Adres en parochie van de ouders ten tijde van het doopsel van dit kind:
.........................................................................................................................................

Info: marc.degrave@telenet.be .

