Contactadressen vormselcatechese
Parochie Sint-Niklaas
Sint-Niklaas West
 Sint-Job, Puivelde. Herman Wilssens,
Hoge Bokstraat 192, 9111 Belsele.
herman.wilssens@telenet.be
 Pastoor van Ars, Belsele. Dirk Koppen,
H. Consciencestraat 120, 9100 Sint-Niklaas.
dirk.koppen@telenet.be
 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
 Secretariaat geloofsgemeenschap Sint-Niklaas
West, Dries 68, 9112 Sinaai. Tel. 03 780 71 62
secretariaat@sintniklaaswest.be
Sint-Niklaas Centrum en Nieuwkerken
 Sint-Jozef. Lieve Van Driessen,
Tereken 5A, 9100 Sint-Niklaas.
lieve.vandriessen@telenet.be
 O.-L.-Vrouw. Johan De Smet,
Tortelduifstraat 17, 9100 Sint-Niklaas.
johan.ds@scarlet.be
 O.-L.-Vrouw ten Bos, Nieuwkerken.
Sandra Van de Vijver, Pastoor Stepmanlaan 22,
9100 Sint-Niklaas.
voca.nieuwkerken@gmail.com
 Interparochiaal secretariaat. (Dekenij)
Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas.
Tel. 03 776 08 22
parochie.sintniklaas@kerknet.be
www.parochiesintniklaas.be

Van harte welkom
op de infovergadering
van de vormselcatechese
in Sint-Niklaas West,
op maandag 28 mei 2018,

Infofolder
Vormselcatechese
2019

20.00 uur.
Pastoor van Arskerk,
Watermolenstraat, Belsele.

Uiteenzetting rond het
vormsel door
Diaken Jacques Van Daele
en korte voorstelling
van de catechesewerkingen
uit de vier
geloofsgemeenschappen.

Geloofsgemeenschap
Sint-Niklaas West

Sint-Job Puivelde
Pastoor van Ars Belsele
Sint-Catharina Sinaai
Sint-Andreas en Ghislenus Belsele

Vormselcatechese

Praktisch

Beste ouder,

In de geloofsgemeenschappen in de parochie
Sint-Niklaas West wordt het vormsel in 2019
toegediend op zaterdag 4 of zondag 5 mei.

Denkt u erover om uw kind in te schrijven
voor het vormsel? Bij het doopsel koos u
ervoor om uw kind christelijk op te voeden.
Bij het vormsel kiest uw kind bewust mee.
Uw kind gaat er een engagement aan om
Jezus een plaats te geven in zijn/haar leven.
Dit is geen verplichting.
Daarom is het nodig dat u samen met

Wat te doen om uw kind
aan te melden

uw zoon of dochter een eigen keuze maakt.

Gelieve u aan te melden vóór 7 juli 2018

De voorbereiding op het vormsel gebeurt
in de plaatselijke geloofsgemeenschap
en staat los van de school.
De geloofsgemeenschap biedt u het traject van
de vormselcatechese aan. Het uitgangspunt

Belangrijk !!!
Hebt u interesse? U moet zelf het initiatief nemen!
1. Aanmelden voor het vormsel doet u via de website
www.parochiesintniklaas.be en u klikt op de foto
‘aanmelden voor het vormsel’ op de startpagina.
Daar vult u alle gegevens in.

4. Op de website kunt u ook alle informatie
terugvinden over hoe wij omgaan met de gegevens
die u ons verschaft, conform de wet op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Kennismaking met de
vormselwerkingen
Om kennis te maken met de vormselwerkingen
wordt u vriendelijk uitgenodigd op de algemene
infovergadering rond het vormsel,
die plaatsheeft op maandag 28 mei 2018,
om 20 uur in de Pastoor van Arskerk,
Watermolenstraat, Belsele.

is telkens hetzelfde: de kinderen gaan samen
met hun ouders, enkele enthousiaste catechisten,
de pastoor én de geloofsgemeenschap
een stuk gelovig op weg.
Natuurlijk verwachten we dat kinderen die zich
inschrijven, actief aan alle catecheseactiviteiten,
vieringen, enz. deelnemen en dat ook de
gezinnen echt betrokken willen zijn.

3. Wie zich aanmeldt zal uitgenodigd worden voor
een ouder-infoavond in de geloofsgemeenschap naar
keuze. Op dat moment zal u uw kind kunnen
inschrijven. Indien u beslist om uw kind toch niet in
te schrijven, dan worden de gegevens die u ons
verschafte bij de aanmelding, verwijderd.

Lukt het online inschrijven niet? Dan kan je bellen
naar Aps Karin – 0498 269 506
2. Opgelet. Door u aan te melden bent u nog niet
ingeschreven.

Informatie op volgende websites:
www.parochiesintniklaas.be
www.sintniklaaswest.be
www.sintjozeftereken.be

