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Aan de ouders van leerlingen die dit jaar 11 jaar worden  

of in het 5de leerjaar van de basisschool zitten  

én volgend jaar verlangen het H. Vormsel te ontvangen. 

 

 

Beste ouders 

Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het christelijk geloof? Wil jouw 

11- of 12 jarige bij Jezus en zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid het komend jaar 

naar de samenkomsten van de rooms-katholieke kerk te komen? Hebben jullie ‘ja’ 

geantwoord op alle vragen? Dan zijn het heilig Vormsel én de catechesewerking 

iets voor jullie! 

In principe wordt het vormsel gevierd op de parochie waar je kind woont. De 

vormselviering in Hofstade staat (indien er geen veranderingen zijn van het 

bisdom) gepland op zaterdag 6 mei 2023 15u30.  

Indien jullie als ouders, samen met jullie kind, ervoor kiezen om de weg naar het 

heilig Vormsel te gaan, nodigen wij jullie graag uit voor een gesprek rond vormsel 

en vormselcatechese.  

Deze gesprekken gaan door in beperkte kring, zodat iedereen zeker aan het woord 
kan komen. Voor een vlotte organisatie ontvangen wij slechts 15 personen per 

avond. Het is dan ook noodzakelijk om in te schrijven. Dit kan door een mail te 
sturen naar vormselcatechesehofstade@gmail.com met vermelding van je 
voorkeur. Als de avond volzet is, dient u een andere avond te voorzien.  

 
U kan kiezen tussen volgende data: 

 

Maandag 22/8, 19.30u 

Woensdag 24/8, 19.30u 

Vrijdag 2/9, 19.30u 

 

Plaats : Pastorie, Hoogstraat 48 Hofstade 
 
Wat brengt u mee: 

- het inschrijvingsgeld (30 euro) (kansenpas wordt aanvaard) 
- uw trouwboekje omwille van de doopinfo: datum en parochie waar uw 

kind werd gedoopt 
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Iedereen, die zijn kind volgend jaar wenst te laten vormen in Hofstade, vragen we 

uitdrukkelijk om aan één van deze gespreksrondes deel te nemen.  
Wil u echter liever nog een jaartje wachten met het vormen van uw kind, dan is 

dat geen enkel probleem voor ons en kan u dit ons eventueel laten weten. 
 
Deze ontmoetingen zijn niet bedoeld voor kinderen. 

 
Het is voldoende dat één van de ouders aanwezig is. 

 
Er worden alleen kinderen ingeschreven van aanwezige ouders. 
 

 
Vriendelijke groeten, 

 
De parochiepriester-deken en catecheseploeg 
 

 

 


