
 
 
Bij de inschrijving voor het VORMSEL 2021 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Aan de ouders/voogd van de kandidaat-vormelingen 2021 
 
Ouders die het wensen dat hun zoon of dochter het vormsel ontvangt op 1-2 mei 2021 in 
onze parochie van Lokeren-Moerbeke kunnen vanaf heden inschrijven, best voor 15 juni 
2020. 
 
Onze parochie telt 5 catecheseplaatsen (dit zijn: Sint-Laurentius-centrum, Onze-Lieve-
Vrouw-Kopkapel, Sint-Anna-Heirbrug, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart-Eksaarde, Sint-
Antonius-Abt-Moerbeke). Daarom vragen we aan de mogelijke kandidaten om hun 
eerste en tweede keuze kenbaar te maken. Afhankelijk van een aantal factoren zullen we 
uw keuze zoveel mogelijk volgen. U begrijpt dat we niet aan alle wensen van mensen 
kunnen voldoen. 
 
In principe wordt via de parochiale website ingeschreven. 
Dit is het stappenplan: 
1°  surf naar de website van onze parochie: www.parochielokerenmoerbeke.be 
2°  kies in de linkerkolom voor ‘Vormselcatechese en Jokri’ (> klik aan) 
3°  bij VORMSELCATECHESE: klik ‘Aanvraag vormsel 2021’ aan 
ofwel: klikt u op de startpagina van de website de tegel ‘Aanvraag Vormsel 2021’ aan: 
4°  vul het aanvraagformulier zo volledig en nauwkeurig mogelijk in 
5°  klik tenslotte op de groene knop ‘VERZENDEN’ – Klaar! 
6° Omdat het e-mailadres van de aanvrager vereist (*) is, krijgt u bericht dat de 
vormselaanvraag correct verwerkt is. 
 
Desgewenst kan een papieren versie van de vormselaanvraag 2021 bekomen worden: 
- voor Eksaarde: bij Maria De Cock, tel. 09 346 99 56 
- voor Moerbeke: bij Nora Van Renterghem, tel. 09 346 91 56 
- op het parochiesecretariaat: Kerkplein 4, 9160 Lokeren; tel. 09 348  17 85. 
 
Kan u niet inschrijven via de website ? 
Neem contact op met het parochiesecretariaat, Kerkplein 4, 9160 Lokeren; 
tel. 09 348 17 85;  e-mail: parochie.lokerenmoerbeke@bisdomgent.be 
of met de coördinator: diaken Chris Geerts, Nijverheidsstraat 6A, 9160 Lokeren; 
tel. 09 348 41 51 of  0497 41 35 07;  e-mail: catecheselokerenmoerbeke@gmail.com. 
 
In de loop van de komende maanden krijgt u per catecheseplaats een uitnodiging voor 
een praktische informatieavond (wellicht in oktober). 
Goed om weten is dat wij met de inschrijving verwachten dat de kandidaat-vormelingen 
het hele catecheseprogramma meemaken! 
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