
INFOAVOND VORMSEL 2023 – Nieuwerkerken 

 

Beste ouders, 

In 2023 heeft uw kind de leeftijd bereikt waarop het zijn plechtige communie kan 

doen en het heilig vormsel kan ontvangen.  Wij nodigen u vriendelijk uit op een 

informatieavond daarover op dinsdag 27 september 2022 om 20 uur in de zaal 

Volkskring, Nieuwerkerken-Dorp 19A. 

Naast informatie over de betekenis van het vormsel, over de vormselcatechese en de 

daarbij horende planning, kan u op deze avond uw kind ook al inschrijven. 

Om toegelaten te worden tot het vormsel moet uw kind gedoopt zijn.  Wij moeten 

beschikken over het doopbewijs.  Indien uw kind in Nieuwerkerken gedoopt is hoeft u 

verder niets te doen.  Indien uw kind op een andere parochie gedoopt werd moet u 

daar een afschrift aanvragen, dat u bij de inschrijving voorlegt.  Het bewijs van 

doopsel kan u eventueel ook terugvinden in het huwelijksboekje, dat u op deze 

infoavond meebrengt.  Voor de catechesemap, het drukwerk en de verzekering dient 

u 30 euro te betalen. 

Niemand is verplicht om zich te laten vormen, maar indien u ervoor opteert, laat het 

dan een bewuste en overtuigde keuze zijn.  We verwachten van de kandidaat-

vormelingen dan ook dat ze de planning en de gemaakte afspraken stipt navolgen. 

Welke kinderen kunnen de vormselcatechese volgen? 

- Die geboren zijn in 2011 of in het 6e leerjaar zitten en rooms-katholieke 

godsdienst gevolgd hebben gedurende heel de basisschool 

- Die in het 5e leerjaar zitten en samen met broer of zus het vormsel wensen te 

ontvangen in 2023. 

Leerlingen uit het officieel onderwijs dienen een bewijs mee te brengen dat ze 

godsdienst volgen.  Dit bewijs kan bij de leerkracht godsdienst worden aangevraagd. 

De vormselviering heeft plaats op zaterdag 6 mei 2023 om 14 uur in de kerk. 

 

Wij hopen u op onze infoavond te mogen verwelkomen! 

De catechisten Yvette en Marleen 

Telefoon Yvette Goossens:  053 83 45 74;  GSM 0486 40 42 23 

 


