
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  

startpagina op de foto ‘Voorinschrijven voor het 

vormsel in 2021’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Als je je voorinschrijft,  krijg je een uitnodi-

ging 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         

inschrijft, dan worden de gegevens die je ons 

verschafte bij de voorinschrijving verwijderd.  

 

3.  Op de website kan je lezen hoe wij     

omgaan met je gegevens, conform de wet 

op de bescherming van de persoonlijke      

levenssfeer 

 

 

 

Lukt het online inschrijven niet? Dan kan 

je bellen naar Aps Karin—0498 269 506 

VOORINSCHRIJVING 
Contactadressen vormselcatechese 

Parochie Heilige Nicolaas van Myra 
 

Sint-Catharina, Sinaai: Charlotte Lambrechts 

Dries 58, 9112 Sinaai 

charlottelambrechts@hotmail.com 
 

Sint-Andreas en Ghislenus, Belsele: Karin Aps 

Schrijbergstraat 14, 9250 Waasmunster 

piessens_aps@skynet.be 
 

Sint-Job, Puivelde:  Herman Wilssens 

Hoge Bokstraat 192, 9111 Belsele 

herman.wilssens@telenet.be 
 

Pastoor van Ars, Belsele: Lieve Van Daele 

Koningin Elisabethlaan 99, 9100 Sint-Niklaas 

Lieve.van.daele@skynet.be 
 

Secretariaat lokale geloofsgemeenschap  

Sint-Niklaas West: 

Dries 68, 9112 Sinaai.  Tel. 03  219 87 45 

secretariaat@sintniklaaswest.be 

 
Sint-Niklaas en Nieuwkerken 
 

Sint-Jozef, Sint-Niklaas: Lieve Van Driessen,  

Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas. 

lieve.vandriessen@telenet.be 
 

Sint-Niklaas centrum: Christof Bouweraerts,  

Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas. 

vormsel.sintniklaas.centrum@gmail.com 
 

Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos, Nieuwkerken: 

Sandra Van de Vijver, Pastoor Stepmanlaan 22,    

9100 Sint-Niklaas. 

voca.nieuwkerken@gmail.com 
 

Secretariaat van de dekenij: 

Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas. 

Tel. 03 776 08 22 

 

www.parochiesintniklaas.be 

www.sintniklaaswest.be 

www.sintjozeftereken.be 
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Vormselcatechese Sint-Job, Puivelde 

In Sint-Job Puivelde hebben we als hoofddoel de 

catechese op een actieve en kindvriendelijke 

manier de kinderen doen inzien dat de liefdes-

boodschap van Jezus in deze tijd heel actueel is.  

We komen een 9 à 10 keer  

samen op woensdagnamiddag  (keuze: van 

12.30 tot 13.30u of 18.30 tot 19.30u) in het 

parochie-lokaal.  Er worden teksten gelezen  en 

in een kringgesprek zoeken we antwoorden om 

dit in ons dagelijks leven toe te passen. Elke 

bijeenkomst beëindigen we met een toneeltje of 

rollenspel.  Andere activiteiten zijn : een avond-

wandeling naar de Boskapel, kerststukjes ma-

ken en nieuwjaarswensen afgeven aan een rust-

huis, een kerstspel in de viering, …. 

We starten het  werkjaar op vrijdag 2 oktober. 

 

Vormselcatechese Pastoor van Ars, Belsele 

In Pastoor van Ars verwelkomen we je van harte. 

We zijn blij dat je de keuze maakt om gevormd 

te worden en Jezus een plaats te geven in je 

leven. Samen met leeftijdsgenoten en met je 

ouders gaan we op ontdekkingstocht naar wat 

geloven vandaag betekent.  In verschillende bij-

eenkomsten leren we elkaar en onze kerkplek 

beter kennen. We ontmoeten mensen die zich 

inzetten en vieren af en toe samen op zondag. 

Op een creatieve manier werken we met oude 

Bijbelse verhalen die ook vandaag springlevend 

zijn. We nemen samen  met jongeren uit heel 

het bisdom Gent deel aan de vormelingendag. 

We steken de handen uit te mouwen om men-

sen te helpen en de wereld een stukje mooier te 

maken.  En natuurlijk bereiden we ons voor op 

de vormselviering zodat je ze heel bewust mee-

maakt als een belangrijke stap om verder te 

groeien als christen. Je zal merken vrienden wor-

den van elkaar en van Jezus, daar word je geluk-

kig van! 

We starten het werkjaar op vrijdag 2 oktober.  

 

Beste jongere, 

Wil jij meewerken aan Gods droom? 

Dan willen we je van harte uitnodigen 

om samen met ons op weg te gaan naar 

het vormsel.  
 

Als je voor het vormsel kiest, wil je God 

een plaats geven in je leven en als chris-

ten door het leven gaan.  Het vormsel is 

zeker geen eindpunt of diploma, maar 

wel een bewuste stap om verder te 

groeien als   christen. 
 

De voorbereiding op het vormsel  

gebeurt in de parochie, in de door jou  

gekozen geloofsgemeenschap en staat 

los van de school.  Je volgt enkele 

maanden catechese waarin je samen 

met je ouders, enkele enthousiaste  

catechisten én een lokale geloofsge-

meenschap een stuk gelovig op weg 

gaat. 
 

Natuurlijk verwachten wij dat de kin-

deren die zich inschrijven, actief aan 

alle catecheseactiviteiten, vieringen, 

enz.  Deelnemen en dat ook de gezin-

nen echt betrokken willen zijn. 
 

Praktische informatie: 

Het vormsel wordt in alle geloofsge-

meenschappen toegediend in het  

weekend van 17 en 18 april 2021. 

De kostprijs voor een werkjaar  

bedraagt  €35. (vormelingendag, week-

end, krikdag ...niet inbegrepen) 
 

Aanmelden vóór 15 sep. 2020 

Vormselcatechese Sint-Catharina, Sinaai  

In  Sinaai hebben we de gewoonte om ongeveer 

één keer per maand samen te komen in de paro-

chiezaal of op locatie. Zo gaan we eens op onder-

zoek in de kerk, gaan we eens naar het rusthuis, 

doen we een ankerpuntentocht .. In elk catechese-

moment proberen we iets actief te combineren 

met het godsdienstige. We hebben momenten met 

alleen vormelingen, maar ook 2 momenten waarbij 

we vormeling en ouder(s) verwachten. Geloven doe 

je immers met heel het gezin. Als kers op de taart 

trekken we er zelfs twee dagen op uit!  We hopen 

dat we op het einde van rit vormelingen hebben 

klaargestoomd die durven geloven en weten dat 

geloven meer is dan alleen maar het woord God.  

We starten het werkjaar op zaterdag 10 oktober . 

 
Vormselcatechese Sint-Andreas ,Belsele 

In Sint-Andreas staat een enthousiaste ploeg cate-

chisten klaar om met jullie op weg te gaan en jullie 

voor te bereiden op het vormsel. We komen een 8-

tal keer in groepjes samen voor ons catechesemo-

ment en dit op een zaterdagvoormiddag of -

namiddag.  (keuze) 

We doen ook leuke activiteiten, zoals een startdag, 

een ankerpuntentocht, een bezoek aan de sociale 

kruidenier, een voettocht, de krikdag en we komen 

ook samen met vormelingen uit ons bisdom Gent 

(vormelingendag)… .  

Af en toe komen we samen met de parochiege-

meenschap om eucharistie te vieren.  Dit is ook 

een belangrijk catechesegebeuren. 

Ons doel is te leren dat we deel uitmaken van een 

gelovige groep en ontdekken wat Jezus voor ons  

betekent. Zo kunnen jullie zelf ervaren dat geloven 

heel fijn kan zijn.  

We starten het werkjaar op zaterdag 3 oktober . 

 

 

 


