Aanvraagformulier H. Vormsel 2018
Parochie H. Familie
Zaterdag 5 mei 2018 om 9 uur.

Gelieve alles in te vullen, eventueel aan de hand van de gegevens in uw trouwboekje.

Naam en voornaam vormeling (-e): ...……………………………………………......... M/V
Adres: ………………………………………………………………………………….
Tel: ......................................................... GSM: ............................................................
…………………………………………………………………………………………
School: ………………………………………………………………………………..
Geboorteplaats en -datum: ……………………………………………………………
Naam en voornaam van de moeder: ………………………………………………….
Naam en voornaam van de vader: ……………………………………………………
Email moeder: ………………………………………………………………………..
Email vader: ………………………………………………………………………….
Email van vormeling (-e): ............................................................................................

Noodzakelijke informatie:
Datum van het doopsel: ……………………………………………………………..
Plaats/parochie van het doopsel: …………………………………………………….
Adres en parochie van de ouders ten tijde van het doopsel van dit kind: …………..
…………………………………………………………………………………………
Gelieve een doopattest te vragen aan de parochie waar uw kind werd gedoopt en hierbij te voegen.
Kinderen, hier gedoopt, hoeven geen bewijs op te vragen, maar zeker te melden.

Info nodig?
Zie onderaan begeleidende brief.

FEDERATIE SCHOTEN
VORMSELCATECHESE
Betreft: inschrijving vormselcatechese 2017-2018
Parochie Heilige Familie: 5 mei 2018 om 9 uur.

Beste ouders van kandidaat-vormelingen,

Uw kind is nu ongeveer 10/11 jaar oud, de leeftijd waarop het de mogelijkheid heeft zich voor te
bereiden op het Vormsel .
Dit is een vrije keuze. Door dit sacrament te ontvangen drukken de jongens en meisjes uit met
Christus door het leven te willen gaan. In onze huidige samenleving is het vormsel niet meer
vanzelfsprekend. Daarom is het goed om hierover na te denken en er met uw kind over te praten.
Als voorbereiding volgen de jongeren enkele maanden vormselcatechese. Daarvoor zorgt de
parochiegemeenschap waar het kind woont (en niet waar het naar school gaat).
Wenst u dat uw kind zijn vormsel doet en/of kiest uw kind er voor om dit gebeuren mee te maken,
dan kan u bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig ingevuld meebrengen op de infoavond (zie
onderaan). Kunt u echter niet aanwezig zijn, geef dan het formulier af op de pastorij, liefst op
zaterdagvoormiddag tussen 11 en 12 uur.

De infoavond voor alle ouders van de kandidaat-vormelingen vindt plaats op
donderdag 8 juni om 20 uur in de kerk (Villerslei/Alf. Servaislei)
Op deze avond zullen de inhoud en de werkwijze van de catechese worden toegelicht.
Hierbij kunt u vragen stellen omtrent de vormselvoorbereiding.
Ook dit jaar wordt in onze parochie de inzet gevraagd van vrijwillige ouders om de
vormselcatechese te ondersteunen samen met Pascal Humblet, onze parochie-assistent.
U kunt ons per mail bereiken: hfschoten.vormsel@gmail.com
Wij hopen te mogen rekenen op uw interesse, uw medewerking en ondersteuning.

Met vriendelijke groeten,
het catecheseteam

Pastorij: 03/685.02.46.
hfschoten.vormsel@gmail.com

Pascal Humblet,
parochie-assistent, Schoten
humbletpascal@gmail.com

Marianne Vlaminckx,
contactpersoon parochie H. Familie

