
  

3/ Samen een traject gaan 

 

We voorzien een boeiende voorbereiding op dit 

vormsel. Gaat het hier niet om een belangrijke 

stap in het leven van een 11-jarige? 

Achteromziend is het vormsel de voltooiing en 

persoonlijke beaming van het doopsel. 

Vooruitziend houdt het de persoonlijke keuze 

voor het christelijk geloof in, in verbondenheid 

met de kerkgemeenschap en dienstbaarheid aan 

de wereld. Dat is een heus engagement, dat 

plechtig gevierd mag worden… en ook een 

degelijke voorbereiding verdient. 

Wij voorzien deze met boeiende activiteiten van 

nadere verkenning van het gelovig leven in 

verbondenheid met de plaatselijke parochie. En 

het blijkt ook steeds meer zinvol dat de ouders 

hier sterk aan deelnemen! 

We durven er dan ook op rekenen dat ouders 

die hun dochter of zoon aanmelden en definitief 

inschrijven voor het vormsel sterk (en liefst nog 

met het hele gezin) actief met ons mee dat 

traject van vormselcatechese gaan! 

Pastoor Willy en de vormselcatechisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat van de nieuwe parochie: 

Dekenijstraat 10 Zomergem. 09 372 79 00 

Open van maandag t/m vrijdag van 9 tot 11 uur. 

 

Parochie in Lovendegem, Waarschoot, 

Zomergem. 

 

 

 

KIEZEN VOOR  

HET VORMSEL IN 2019? 

 

 

 

 

 

 



Je laten vormen… 

Je laten vormen  

is zeggen tot je ouders: 

jullie hebben er goed aan gedaan 

me ooit te laten dopen 

en me zo op de christelijke weg te zetten; 

dank daarvoor! En ik durf hopen 

dat jullie me daar verder bij helpen! 

 

Je laten vormen 

is zeggen tot je meter en peter: 

Jullie betekenen voor mij 

een wijze kracht-ten-leven; 

dank daarvoor! En: laat dit zo verder gaan! 

Je laten vormen 

is zeggen tot de plaatselijke kerkgemeenschap: 

ik ben blij dat ik er bij mag horen, 

al zit ik soms met vragen omtrent christen zijn, 

en omtrent samen kerk zijn. 

Maar stapvoets hoop ik  

die wel uitgeklaard te krijgen, 

onder meer met jullie hulp! 

En wie weet mogen jullie dan ooit 

op mijn inbreng rekenen! 

Je laten vormen 

is zeggen tot de wereld om je heen: 

op Jezus’ vraag en naar zijn voorbeeld 

wil ik een positieve kracht zijn, 

bescheiden maar weerbaar 

- ‘zout’ en ‘licht’- 

dienstbaar voor velen! 

 

Wanneer  

zal er gevormd worden in 2019? 

 

Alle vormselvieringen  

binnen de nieuwe parochie  

staan gepland in het weekend van 1-2 juni. 

Zaterdag 1 juni:  

      Zomergem 14 uur 

      Beke 17 u 

Zondag 2 juni: 

      Waarschoot 9 uur 

      Oostwinkel:  uur wordt later bekend gemaakt 

      Lovendegem 11 u 

 

 

 

 

Wat doen als je daarvoor kiest? 

 

1/ Aanmelden 

 

Voor de vormselkandidaten in Lovendegem is de 

aanmeldingsprocedure al verlopen. 

Ouders die eraan denken om hun kind in één 

van de andere parochiekernen te laten vormen, 

dienen zich daartoe aan te melden door ons 

aanmeldingsformulier in te vullen via onze 

website:  Parochie in Lovendegem Waarschoot 

Zomergem. Gelieve dit te doen vóór 6 oktober. 

Op het formulier wordt duidelijk de specifieke  

plaats aangeduid waar het vormsel gewenst 

wordt en waar ook de voorbereidende 

catechese zal gevolgd worden. 

 

2/ Definitief inschrijven 

 

De aangemelde ouders zullen naderhand per 

parochiekern een uitnodiging ontvangen voor 

een info-vergadering. Pas na deze bijeenkomst  

(en mogelijks nog een zogenaamde ‘vormsel-

communietocht’) kan definitief ingeschreven 

worden. 



 

 

 

 

         

Pastoor Willy Haers 09 372 79 00 

AANMELDING voor VORMSEL 2018 

PAROCHIEKERN WAARSCHOOT 

 

Naam van het kind:………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………. 

Naam moeder:……………………………………………… 

Naam vader:………………………………………………… 

Tel.  …………………………………………………………… 

Mailadres: …………………………………………………... 

Geboortedatum:…………………………………………. 

Doopdatum + -kerk:…………………………………… 

…………………………………………………………………… 

School: ………………………………………………………. 

Handtekening,  


