
VORMSEL 2019 
Aanmelding vormselkandidaat 2019  
in of via de parochies Christus-Koning en Sint-Pieters-Buiten Gent 

Gent, september 2018 

Beste ouders 

Na het doopsel en de eucharistie, is het vormsel het derde sacrament dat de geloofsgroei van een 
christen mag tekenen. Het vormsel wordt toegediend door de bisschop of zijn vertegenwoordiger.  

Het sacrament van het vormsel is een belangrijk gebeuren in het leven van christenen. Met het vormsel 
hernieuwen de vormelingen de doopbeloften en wordt van hen verwacht dat ze effectief toetreden tot 
de groep van levende getuigen van Jezus. Alles start natuurlijk met het geschenk van Jezus’ Geest, die in 
liefde en vriendschap de mens komt bewonen. Maar zo’n gast ontvangen vraagt een heuse 
voorbereiding! Hoewel het in onze streek de gewoonte is om het vormsel te ontvangen in het zesde 
leerjaar, is het vormsel eigenlijk niet gekoppeld aan een bepaalde leeftijd. Ook als volwassene kan je 
het vormsel ontvangen.  

Hoe gebeurt de voorbereiding? 

Tijdens de voorbereiding maken de kandidaat-vormelingen kennis met de gelovige gemeenschap en het 
geloof dat ze belijdt. De kandidaat-vormelingen worden daarin bijgestaan door hun ouders, de 
catechisten en de priesters van de parochies.  

Ons kind wil gevormd worden. Wat staat ons te doen? 

Ouders melden hun kind aan voor het vormsel: ze nemen contact op met de pastoor, de 
catecheseverantwoordelijken of het secretariaat van hun eigen parochie. Daarna ontvangen ze een 
uitnodiging voor de info-avond die plaatsvindt in de parochie waar hun kind zal gevormd worden.  
Na de info-avond kan men definitief inschrijven voor het vormsel. 

Voor de parochies Christus-Koning en Sint-Pieters-Buiten Gent: 
- aanmelding:  via bijgevoegd aanmeldingsformulier 
- ouderavond: donderd. 27 september 2018 om 20 uur, parochiecentrum, Sint-Pietersaalststraat 74.  
                           Gelieve als het kan die avond reeds uw trouwboekje mee te brengen a.u.b. 
 
Met een hartelijke groet, 

Het catecheseteam 
van de parochies Christus Koning en Sint-Pieters-Buiten Gent 
 

 

CONTACTPERSONEN 
Claire-Marie Cloquet    Pastoor Gino Grenson 
Vaderlandstraat 2, 9000 Gent   via secretariaat Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent 
0470 99 61 30 – 09 220 50 53    0475 83 79 84 
claire.marie.cloquet@gmail.com  gino.grenson@telenet.be 



Het catecheseteam  
van de parochies Christus-Koning en Sint-Pieters-Buiten Gent  
 

AANMELDINGSFORMULIER vormselkandidaat 2019 
vóór 24 september 2018 te bezorgen aan de contactpersonen: 

Claire-Marie Cloquet    Pastoor Gino Grenson 
Vaderlandstraat 2, 9000 Gent   via secretariaat Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent 
0470 99 61 30 – 09 220 50 53    0475 83 79 84 
claire.marie.cloquet@gmail.com  gino.grenson@telenet.be 

Dank u.  
U kan dit formulier ook via mail bij hen opvragen indien u het liever digitaal invult en opstuurt. 

 
De ouders van ______________________________________________________________________ 

(naam van uw kind, voor wie u het vormsel vraagt) 

(geboortedatum) ____________________________ 

(geboorteplaats) _________________________________________________________ 

  
vragen dat hun kind in 2019 het vormsel zal ontvangen. 

 

 
Naam van de ouder(s): _______________________________________________________________ 

Huidig adres: _______________________________________________________________________ 

Telefoon: __________________________________________________________________________ 

E-mail om de ouders te contacteren: ____________________________________________________ 

(evt.) E-mail om het kind uit te nodigen voor de samenkomsten: _______________________________ 

Datum waarop uw kind werd gedoopt: _____________________________         (te vinden in trouwboekje) 

Plaats van doopsel (parochie, materniteit, ...) _____________________________________________ 

Uw adres op het moment dat uw kind werd gedoopt: ______________________________________ 

School en klas in 2018-2019: ___________________________________________________________ 

 

 

Datum: __________________                  Handtekening 


