
Wij, ouders van  ……………………………………………
 
wensen ons kind te laten vormen in
 
de Catharinaparochie  
O in de Sint-Romboutskathedraal  
 
de Emmaüsparochie 
O in de Sint-Jan Berchmanskerk (Brusselsesteenweg) 
O in de Sint-Martinuskerk van Hombeek 
O in de kerk van Sint-Jozef Coloma 
    (Tervuursesteenweg)
    (= de Lange Weg)  
 
de Lieve-Vrouweparochie 
O in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle 
O in de Sint-Lambertuskerk van Muizen 
O in de Sint-Niklaaskerk van Leest
 
O wensen ons kind te laten vormen in een 
parochie buiten Mechelen
 
O wensen ons kind niet te laten vormen.

Handtekening ouder(s):

Conform de privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) 
dien je in te stemmen met de verwerking van je persoonsgegevens 
in een bestand. Bij een eerste persoonlijk contact zal je gevraagd 
worden daartoe een privacyverklaring te ondertekenen.

Contactpersonen catechese:

Catharinaparochie 
Diaken Jan Van Gelder 

0474/68 03 96
jan@vangelder-aerts.be

 
Emmaüsparochie 

Zuster Ann Van Steenweghen 
Pastoraal werker 

0472/48 02 98 
ann.vansteenweghen@skynet.be 

 
Lieve-Vrouweparochie 

Zuster Ann Van Steenweghen 
Pastoraal werker 

0472/48 02 98 
ann.vansteenweghen@skynet.be 

 

Informatiefolder 
vormsel

Vormsel 
2020-2021

in de  
Mechelse parochies en 

geloofsgemeenschappen

 Inschrijven kan ook via de website:  
 https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-mechelen/
 formulieren



Vormselcatechese

Dit strookje terugbezorgen aan de leerkracht  
uiterlijk tegen 15 oktober 2020.  
 
Gegevens van het kind:
 
Naam: 
 
Voornaam: 
 
Straat en nummer: 
 
Postcode en gemeente: 
 
Geboorteplaats: 
 
Geboortedatum: 
 
Naam en voornaam vader: 
 
Naam en voornaam moeder: 
 
Telefoon/GSM: 
 
E-mailadres (a.u.b. duidelijk in drukletters): 
 
 
School:                                         Leerjaar: 
 
Parochie en datum van doopsel: 

 
                                       Vervolg op keerzijde  
                            

Aanvraagformulier 
vormsel

 Door de leerkracht te bezorgen aan Pastoraal  
 Contact, K. De Deckerstraat 48, 2800 Mechelen, 
 tel. 015 271990, pastoraal.contact.mechelen@skynet.be

Beste ouders,

Voor een christen is na doopsel en eerste 
communie het sacrament van het vormsel de 
volgende stap. 

Kinderen worden groter.  Bewuster dan vroeger 
kunnen ze er mee voor kiezen God een plaats te 
geven in hun leven en zich te laten enthousias-
meren door de Geest.  Maar als ouders blijft u de 
eerste begeleiders, ook bij de gelovige groei van 
uw kinderen.

U staat daarin niet alleen: catechisten en parochie-
priesters helpen de kinderen graag mee op weg.

De voorbereiding op dit feest mag voor u, ouders, 
een kans zijn: thuiskomen in de christelijke 
gemeenschap is van groot belang om ten volle het 
feest te vieren.

Bij deze bieden wij u de gelegenheid tot inschrij-
ving. Vanaf november wordt vanuit de gekozen 
gemeenschap contact met u opgenomen voor 
verdere info en planning.

De parochiepriesters 
Guy De Keersmaecker en Jan Arnalsteen
Diaken Jan Van Gelder
Zuster Ann Van Steenweghen, pastoraal werker

De Catharinaparochie:  
Het vormsel heeft plaats in de Sint-Rombouts-
kathedraal op zondag 23 mei. 

De Emmaüsparochie:  
Het vormsel heeft plaats: 
- in de Sint-Jan Berchmanskerk  
   (Brusselsesteenweg) op zondag 2 mei 
- in de Sint-Martinuskerk van Hombeek 
   op zaterdag 8 mei.

In Sint-Jozef Coloma (Tervuursesteenweg) wordt 
een ander traject gevolgd.  Jonge mensen gaan 
samen op weg en krijgen de kans om zelf een 
bewuste keuze te maken.  Ze kunnen zelf beslissen 
of ze voor de positieve waarden van Jezus willen 
gaan.  In het zesde leerjaar starten de jongeren 
met de eigentijdse voorbereiding van de ‘plech-
tige geloofsbelijdenis’.  Die viering vindt plaats op 
zondag 25 april.  Daarna beginnen ze aan een 
zinvolle tocht in het eerste jaar van het secundair 
onderwijs om op 17 jaar hun vormsel te vieren.  
Dat is in 2021 op zondag 7 februari.

De Lieve-Vrouweparochie: 

Het vormsel heeft plaats:
- in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de- 
   Dijle op zondag 2 mei 
- in de Sint-Lambertuskerk van Muizen op 
   zondag 25 april
- in de Sint-Niklaaskerk van Leest op zaterdag 
   1 mei.

Ouders die buiten Mechelen wonen, wenden zich bij voor-
keur tot de pastoor van hun eigen woonplaats om zich daar 
in te schrijven.


