
Info

Contactadressen
AANMELDING
Parochiesecretariaat
Kerkplein 4
9900 Eeklo 
09 378 11 78
secretariaat@claraparochie.be

Belangrijk!
Enkel van wie zich aanmeldt beschikken we over 
de nodige contactgegevens. Aanmelden is dus de 
eerste stap. We houden jullie gaandeweg op de 
hoogte van de volgende stappen en initiatieven.

NOG VRAGEN? 
Contacteer Kim Maegerman
gsm: 0477 79 45 92
Kim.Maegerman@claraparochie.be

Om aan te geven dat jullie belangstelling hebben 
in het vormsel, gelieve ons je interesse kenbaar 
te maken door
 … (bij voorkeur) online aan te melden  
      (www.claraparochie.be)
Of (indien dit niet lukt)

… de aanmeldstrook hieronder terug te     
                 sturen naar het parochiesecretariaat

Let wel: 
Dit is géén defi nitieve inschrijving! Enkel een aanmelding.
Alleen wie zich aanmeldt, zal de algemene informatie 
ontvangen en de uitnodiging voor één van de vormseltochten.

Aanmelding vormsel
(liefst online) zeker te bezorgen voor 21 juni 2022 aub

Contactgegevens
Naam ouder(s)..............................................................................................

Straat en nummer ......................................................................................

Postcode en gemeente ............................................................................

Mailadres(verplicht) ..................................................................................

Mailadres(2) .................................................................................................

Telefoon of gsm...........................................................................................

GEGEVENS KANDIDAAT-VORMELING
Naam en voornaam ..................................................................................

Geboortedatum ..........................................................................................

Doopdatum en –kerk ...............................................................................

School (2022-2023).................................................................................

Leerjaar (september 2022)...................................................................

Voorlopige aanmelding vormsel in kerk: 
O Eeklo  O Kaprijke   O Sint-Laureins

VORMSEL MEI 2023
Meld je aan vóór 21 juni 2022!



Vormsel, wat is dat?
Het vormsel is, naast het doopsel en de 
eucharistie, een van de drie initiatiesacramenten. 
Het vormsel is eigenlijk een herbevestiging van 
het doopsel. Je ouders kozen voor het doopsel, 
en om je christelijk op te voeden. Nu bevestig jij, 
in eigen naam, dat je Jezus beter wil leren kennen 
en dichter bij God wil zijn, met de hulp van de 
Heilige Geest.

Beste kandidaat-vormeling en ouders,

Denken jullie eraan om in te schrijven voor het 
vormsel? Jullie zijn van harte welkom!

Meer dan ooit is het vormsel een persoonlijke 
keuze, net als het geloof zelf. Jullie kiezen in 
alle vrijheid, en denken er best in het gezin ook 
even rustig over na. In het ‘vormseltraject’ zullen 
immers de kandidaat-vormeling, ouders  en 
geloofsvriend actief betrokken worden.

Ben je gedoopt?
Willen jullie samen verder groeien in het geloof 
van waaruit we op zondag samen vieren?

Zijn jullie bereid om de komende maanden stap 
voor stap samen op weg te gaan naar het vormsel?
Dan gaan de vormselcatechisten, samen met de 
plaatselijke geloofsgemeenschap, heel graag met 
jullie op stap het komend werkjaar…

De parochiepriester en catechisten 
van de H. Claraparochie in 

Eeklo – Kaprijke – St.-Laureins.

De bisschop (of een door hem 
aangestelde priester) legt jou 
bij het vormsel in Gods naam de 
handen op. Hij zalft je met chrisma 
waardoor Gods Geest je de kracht 
schenkt om te leven naar het voorbeeld 
van Jezus. Je wordt in Zijn Geest gezonden 
in de wereld. 

Elk jaar nodigen wij kinderen (voor 2023: 
geboren in 2011 of ouder) in onze parochie uit 
om deel te nemen aan een vormselviering in de 
H. Claraparochie. 

Stap voor stap naar het vormsel... een traject.
Vormselcatechese gaat over groeien in geloof 
en thuiskomen in een kerkgemeenschap. 
De catechisten willen daarbij graag jullie 
tochtgenoten zijn. De catechisten zijn namens 
de kerkgemeenschap gezonden om met jullie 
op weg te gaan doorheen het geloofsleven ter 
plaatse.

Het vormseltraject gaat van start met de 
vormseltocht: een symbolische tocht langs 7 
ankerplaatsen die de vormeling in gezinsverband 
afl egt in de kerk. Op het einde van de vormseltocht 
krijgen jullie de kans om in te schrijven voor het 
vormsel.

Daarna voorzien we elke maand 
in elk van de vormselkerken een 
zondagsviering waarop we alle 

vormelingen en hun geloofsvriend 
verwachten, met aansluitend een 

catechesemoment. Daarnaast nodigen 
we ook uit voor enkele andere vieringen: een 

verzoeningsviering, de vormselwake, de vieringen 
van Kerstmis en Pasen… In voorbereiding op 
jullie vormsel zijn er ook nog enkele repetities.

Bij de vormselcatechese hoort ook een 
keuzepakket zodat de vormeling kan ervaren 
dat het geloof ook beleefd wordt buiten het 
kerkgebouw. De vormelingen kunnen kiezen uit 
solidariteitsacties, misdienaarsdienst, Jokri-
activiteiten…      

De vormselviering
Het vormsel zal onder voorbehoud doorgaan in 
het weekend van 20 en 21 mei 2023. Er zijn in 
de H. Claraparochie drie vormselkerken: Eeklo 
(Sint-Vincentiuskerk), Kaprijke en Sint-Laureins. 
In deze kerken gaan ook de catechesemomenten 
door. Elke vormeling doet uiteraard zijn vormsel 
in de kerk waar hij/zij catechese volgt.


