Wanneer uw kind gedoopt werd heeft u
ervoor gekozen om hem/haar christelijk op
te voeden.
Nu kan uw kind, samen met u, er bewust
voor kiezen het vormsel te doen.
Dit betekent dat hij/zij er zich toe engageert
Jezus een plaats te geven in zijn/haar leven
en om van naderbij kennis te maken met
het geloofsleven van de kerkgemeenschap.
Indien uw kind, samen met u, inderdaad die
keuze wenst te maken dan zijn jullie van
harte welkom om samen met ons het
vormseltraject te gaan.

Op divere plaatsen in ons dekenaat wordt
volgend jaar het vormsel gevierd op de
zogenaamde ‘vormselplekken’.
Op elk van die ‘vormselplekken’ kan uw kind
aansluiten om het vormseltraject af te
leggen.
Dit traject is gespreid over 5 maanden
(november tot maart met vormsel in april)
en zal bestaan uit catechesemomenten en
eucharistievieringen. Hoe we dit praktisch
en coronoproof gaan organiseren bekijken
we aan de hand van de maatregelen die van
toepassing zijn en zullen worden.
Meer info hierover krijgt u later maar het
basispakket zal gelijk(w)aardig zijn op de
beide vormselplekken.

Dag en uur van de catechesemomenten en
van het vormsel verschillen van vormselplek
tot vormselplek. Ook zijn er accenten en
verwachtingen die eigen zijn aan elke
vormselplek.
U kunt de vormselplek vrij kiezen, maar het
lijkt ons wel voor de hand te liggen dat uw
voorkeur uitgaat naar de plaats waar u
woont.
Eens een vormselplek gekozen, kan er niet
meer gewijzigd worden.

Zijn uw kind en uzelf bereid de stap te
zetten dan kan u inschrijven via onze
website: www.dekenaatwetteren.be en dit
tot 31 oktober.
Eens ingeschreven krijgt u een overzicht van
alle activiteiten.
Als bijdrage in de kosten vragen wij € 35, te
betalen tijdens de eerste bijeenkomst.

SCHELLEBELLE
Verantwoordelijke: Karien Van der Beken
(karienvanderbeken@hotmail.com)
Vormelingen kunnen voor de
catechesemomenten met de catechiste
kiezen tussen woensdagnamiddag,
zaterdagochtend of zondagochtend.
De eucharistievieringen vinden plaats op
zaterdag (16:30) in de kerk SintJansonthoofding te Schellebelle.
Het vormsel voor de vormelingen die
catechese hebben gevolgd in Schellebelle,
zal doorgaan op zaterdag 24 april 2021 (uur
en plaats worden later meegedeeld)

WICHELEN
Verantwoordelijke: Christel De Troch
(vormselcatechese.wichelen@gmail.com)
Vormelingen kunnen voor de
catechesemomenten met de catechiste
kiezen tussen zaterdagochtend of
zondagochtend.
De eucharistievieringen vinden plaats op
zondag (9:00) in de Sint-Gertrudiskerk te
Wichelen.
Het vormsel voor de vormelingen die
catechese hebben gevolgd in Wichelen, zal
doorgaan op zondag 25 april 2021 in de
Kerk te Wichelen (uur wordt later
meegedeeld)

Wenst u meer te weten
over het sacrament van het vormsel
en de voorbereiding erop?
Dan is deze folder echt iets voor u.

