VORMSEL 2023
Beste kandidaat-vormeling en ouders,
Als vormselcatechisten van de parochies St.-Jan Baptist,
St.-Elisabeth & St.-Rochus staan we opnieuw klaar jullie te helpen op weg naar het
vormsel, tijdens het weekend van 29-30 april 2023. In onze Pastorale Eenheid De Verrijzenis
hebben we met de verantwoordelijken en catechisten samen beslist welke lijnen we voor dit
Traject 2023 uit willen zetten.
Wie zich wil laten vormen wenst een grotere vriend van Jezus te worden. Deze
vriendschap wordt gedragen door en is een thuiskomen ín de gelovige gemeenschap waar je
mag wonen; tegelijkertijd een moment van persoonlijke keuze voor een jongvolwassen leven
in verbondenheid met Jezus.
Níet de scholen organiseren de voorbereiding! Maar wel de parochiale catechisten
vrijwilligers zullen je graag bij deze groei in geloof begeleiden vanuit de lokale gelovige
gemeenschap waar je woont en je thuis is… Het is namelijk een goede gewoonte in de ruimere
Kerkgemeenschap dat deze diepere verbondenheid met Jezus niet gebeurt op basis van waar
men bijvoorbeeld de voorbije jaren school heeft gelopen… Deze vernieuwde vriendschap, in
opvolging van Doopsel en Eerste Communie, gebeurt daarom eigenlijk los en vrij van de
verbondenheid met klasgenootjes van de voorbije jaren. Zoals er na het zesde leerjaar zal
gekozen worden voor een middelbare studierichting op basis van het eigen talent, hoopt ook
Jezus jou of jullie kind persoonlijk aan te kunnen spreken als actief bewust gelovige in de
Parochie en of Pastorale Eenheid waar je woont.
Denk je op één van de volgende parochies te wonen, en wil je komend jaar 2023 daar
gevormd te worden, dan verwijzen we je graag door naar één van de volgende personen. Wil
zo snel mogelijk en zeker vóór 1 oktober met hen contact opnemen. Zij zullen je ook
doorverwijzen naar de eventueel andere parochie waartoe je behoort en waar het vormsel
ook toegediend zal worden.
Voor St.-Elisabeth:
Mevr. Trees Vandemaele
0472/58.90.27
treesvandemaele@gmail.com

Voor St.-Jan Baptist:
Mevr. Brigitte Buyck
0473/12.19.79
brit.buyck@telenet.be
Voor St.-Rochus:
Dhr. Pieter Verplancke
0486/24.45.36
pieter.verplancke@skynet.be

Verbonden in de groei van jong leven naar Jezus en de Kerk toe,
Guido Cooman, in naam van de catechisten,
Pastoor Pastorale Eenheid De Verrijzenis (St.-Jan Baptist, St.-Elisabeth & St.-Rochus)
coomanguido@gmail.com
056/21.46.86.

