Aanmelding vormsel 2023

PAROCHIE
HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI
IN ASSENEDE-EVERGEM-ZELZATE

Heb je interesse?
Meld je aan

vóór 31 augustus 2022 !

Informatiefolder

1. Aanmelden voor het vormsel doe je via
de website www.parochie-assenedeevergem-zelzate.be. Kies in het menu
voor vormsel en vervolgens voor aanmelden vormsel. Enkele minuten na het
verzenden van het aanmeldformulier
ontvang je in je mailbox een kopie van
de ingevulde gegevens (gelieve ook je
spam in de gaten te houden).
2. Opgelet. Door je aan te melden ben je
nog niet ingeschreven. Enkel wie zich
aanmeldt, zal in de loop van de maand
september uitgenodigd worden voor een
startmoment. Daar ontvang je meer
infor matie over het vormseltraject en
krijg je de mogelijkheid
om
in
te
schrijven.
Indien je beslist om je toch niet in te
schrijven, dan worden de gegevens die
je ons verschafte bij de aanmelding,
verwijderd.

Rooms Katholieke Kerk
Parochie Heilige Franciscus van Assisi
in Assenede-Evergem-Zelzate
vww.parochie-assenede-evergemzelzate.be
parochie.as.ev.ze@gmail.com
V.u. E.H. Emmanuel Vidts, pastoor
Pastorijstraat 3, 9940 Ertvelde,
Gsm 0476 42 22 71

Folder juni 2022

3. Lukt het online aanmelden niet?
Dan kun je op woensdag of donderdag
tussen 9 en 11 uur terecht in het
‘Administratief centrum’ Pastorijstraat 1
te Ertvelde, tel. 09 344 36 17.

Sacrament
van het
vormsel

Vormsel 2023

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL

Heb je interesse?
Meld je aan

Beste jongere,

Beste ouders,

Ben je geboren in 2011?

Bij het doopsel kozen jullie ervoor om jullie
kind christelijk op te voeden. Bij het vormsel
kiest jullie kind bewust mee. Jullie kind gaat
er samen met jullie een engagement aan: “Ik
wil Jezus een plaats geven in mijn leven.”
Dit is geen verplichting maar een vrije keuze
die ouders en kind samen maken. Méér dan
vroeger zijn nu ook de ouders betrokken in
de vormselvoorbereiding. Hun steun is van
groot belang.

Ben je gedoopt?
Volg je op school katholieke godsdienst?
Wil je graag in 2023 (weekend 20-21
mei) het vormsel ontvangen?
Vormsel… wat is dat?
Het vormsel is een sacrament. De bisschop of zijn vervanger legt jou de hand
op het hoofd en zalft je met chrisma. Je
krijgt er Gods kracht om te leven zoals
Jezus. Je wordt in Zijn Geest gezonden in
de wereld.
Het vormsel vraagt een keuze, waar je
samen met je ouders, best eerst goed
over nadenkt... Hierbij enkele vraagjes
die je kunnen helpen om te kiezen.
Wil je groeien in geloof? Wil je nog meer

bij Jezus en zijn Kerk horen?
Ben je bereid om in 2022-2023
de voorbereidingen
(initiaties en vieringen)
te volgen?

In de voorbereiding bieden we jullie een
traject aan waarbij jullie verder kennis maken
met de pijlers van ons christelijk geloof: het
evangelie, vieringen, dienstbaarheid. En
waarbij jullie verder, samen met de gemeenschap, groeien in geloof.
Wensen jullie dat jullie kind het sacrament
van het vormsel ontvangt? Wensen jullie zich
samen met jullie kind te engageren
voor het vormseltraject?
Lees dan verder hoe
jullie zich kunnen
aanmelden.

vóór 31 augustus 2022 !
Wonen jullie op het grondgebied van
groot-Assenede, groot-Evergem of Zelzate?
Dan vragen we jullie om jullie
vóór 31 augustus 2022 aan te melden via
de website www.parochie-assenedeevergem-zelzate.be (hoe? zie keerzijde).
Het vormsel wordt toegediend in de
vormselkerk van de gemeenschap waar
jullie wonen. Kiezen jullie voor een andere
gemeenschap, dan dienen jullie de
toestemming te vragen aan de pastoor.
Opgelet: door je aan te melden ben je nog
niet ingeschreven.
Enkel wie zich aangemeld heeft, ontvangt in
de loop van de maand september meer
informatie over het vormseltraject en
mogelijkheid tot inschrijving.

Met vriendelijke groeten,
de priesters en de catechisten
parochie Heilige Franciscus van Assisi
in Assenede-Evergem-Zelzate

