
Heb je interesse?  

Dan is het nu aan jou! 

 

1. Voorinschrijven voor het vormsel  

doe je via de website 

www.parochiesintniklaas.be. Klik op de startpagi-

na op de foto ’Voorinschrijven voor het vormsel 

in 2023’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Als je je voorinschrijft, krijg je een uitnodiging 

voor de startbijeenkomst in de geloofsge-

meenschap die je koos. Op die startbijeen-

komst worden de catechesewerking en het 

vormsel meer in detail toegelicht en kan je 

definitief inschrijven. Als je je toch niet in-

schrijft, dan worden de gegevens die je ons 

verschafte bij de voorinschrijving verwijderd.  

 

 

3. Op de website kan je lezen hoe wij om-

gaan met je gegevens, conform de wet op 

de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer.  

 

Lukt het online inschrijven niet? Dan kan 

je bellen naar de dekenij op 03 776 08 

22. 

VOORINSCHRIJVING 

Infofolder 
vormsel 2023 

Waar kun je terecht met vragen  

over het vormsel? 

  Sint-Niklaas centrum 
 (Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand)  
  
  Bert Smet 

  Begoniastraat 11, Sint-Niklaas 

  vormsel.sintniklaas.centrum@gmail.com 

   

Sint-Jozef  
(Tereken)  

 

Lieve Van Driessen 

Tereken 5A, Sint-Niklaas  

lieve.vandriessen@telenet.be 

   

Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos  
(Nieuwkerken) 

 

Sandra Van de Vijver 

P. Stepmanlaan 22 , Sint-Niklaas 

voca.nieuwkerken@gmail.com 

 

Sint-Niklaas West  
(Sinaai, Belsele, Puivelde, Watermolenwijk) 

 

Secretariaat Sint-Niklaas West  

Dries 68, 9112 Sinaai 

secretariaat@sintniklaaswest.be 

 

Voor informatie over de hele parochie:  

Deken Raf Vermeulen  

deken.sintniklaas@kerknet.be 

 

Je vindt ook informatie op:  
 

www.parochiesintniklaas.be  

www.sintjozeftereken.be 

www.sintniklaaswest.be 

Sint-Niklaas & 

Nieuwkerken  

mailto:lieve.vandriessen@telenet.be
mailto:voca.nieuwkerken@gmail.com
mailto:rafvermeulen@skynet.be
http://www.parochiesintniklaas.be/
http://www.sintjozeftereken.be/
http://www.sintniklaaswest.be/


Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos  

(Nieuwkerken) 

 

In Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos wensen we Jezus beter 

te leren kennen tijdens onze voorbereiding op het 

vormsel. We komen samen in groepjes aan huis en 

doen heel wat leuke activiteiten in groep: startdag 

met ouders en catechisten, de ankertocht, een week-

end, een fietsbedevaart naar Gaverland.  We vieren 

ook af en toe eucharistie samen met de mensen van 

onze gemeenschap. Tenslotte zetten we ons ook in 

voor een betere wereld via één of meerdere activitei-

ten. Je zal gaandeweg ontdekken dat geloven best 

een leuke, verrijkende ervaring is! 

 

Voor informatie over het vormsel in Belsele, 

Sinaai, Puivelde en Pastoor  van Ars surf je 

naar www.sintniklaaswest.be. 

 

Gedoopt… en gevormd? 

Enkele jaren geleden ben je gedoopt. Op de foto’s van 

je doopsel zie je dat je ouders en je meter en peter 

hun handen boven jou houden als teken van bescher-

ming.  Ze hebben ook beloofd dat God een plaats 

mag krijgen in je leven, net zoals je familie en je vrien-

den. Op een andere foto kan je zien dat de priester je 

doopt met water en je zalft met olie. Zo word je opge-

nomen in de grote groep van mensen die geloven dat 

God er altijd is voor hen. 

Intussen ben je al wat ouder en heb je op school of 

thuis al wat meer gehoord over God en over Jezus. 

Daarom vraagt God nu aan jou: “Mag ik als een 

vriend samen met jou door het leven gaan? Ik zal je 

nooit laten vallen. Wil je me helpen om onze wereld 

mooier te maken? Wil je je best doen om mensen 

gelukkig te maken door hen graag te zien?”  

Jouw antwoord 

Dat zijn best moeilijke vragen, waar je samen met je 

ouders even over moet nadenken. Als je voelt dat je 

het wilt proberen, dan is de Geest van God in jou al 

aan het werk; dan ben je klaar om catechese te vol-

gen. Tijdens allerlei activiteiten ga je God en Jezus 

beter leren kennen. Natuurlijk gaan je (groot)ouders, 

catechisten en heel wat andere mensen je daarbij 

helpen.  Enkele maanden later word je dan gevormd.  

Dan mag je zelf zeggen wat je meter en peter, samen 

met je ouders, bij je doopsel beloofd hebben.  

Waar kan ik terecht? 

Elk van onze lokale geloofsgemeenschappen organi-

seert een catechesetraject. Ze stellen het je graag voor. 

 

Sint-Niklaas centrum 

(Onze-Lieve-Vrouw Bijstand) 
 

In kleine groepjes luisteren we naar verhalen, praten we 

over God en Jezus en zijn we creatief bezig. We komen 

ook enkele keren samen met de hele groep, vieren eu-

charistie in de kerk en trekken er samen wel eens op uit. 

Tijdens onze Young Believers Challenge ga je samen 

met je ouders vijf uitdagingen aan. Zo nodigen we je uit 

om ook met elkaar te praten en na te denken over je 

geloof, je in te zetten voor het goede doel, je van je spor-

tiefste kant te tonen, en zoveel meer. Je zal je snel thuis 

voelen en merken dat geloven best de moeite waard is. 

 

Sint-Jozef  

(Tereken) 

In Sint-Jozef komen we maandelijks met de hele groep 

samen. Daarna  splitsen we  op in groepjes. Zo leren we 

elkaar  beter  kennen,  leren we zien wie deel uitmaakt 

van een gelovige groep mensen, komen we te weten  

wie  Jezus  voor  ons  is en ontdekken we dat geloven 

best wel fijn is. Verder nemen we deel aan de vormelin-

gendag en dragen we ons steentje bij door bijvoorbeeld 

bloemetjes te verkopen voor Rikolto. Hoogtepunt is 

ongetwijfeld ons weekend: door allerlei activiteiten be-

reiden we ons voor op het vormsel zelf. We hopen dat 

jullie zo ervaren dat geloven iets heel bijzonders is. 

Praktische informatie 

Het vormsel wordt in alle gemeenschappen van 

onze parochie toegediend in het weekend van 

22 en 23 april 2023. 

De kostprijs voor een werkjaar bedraagt 35 

euro. Indien er een weekend plaatsvindt, is 

dat niet inbegrepen in de prijs. 

Aanmelden voor 15 september 2022. Bij latere 

aanmelding kunnen we niet garanderen dat je 

kunt aansluiten bij de lokale gemeenschap van 

jouw keuze. 

http://www.sintniklaaswest.be/

