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       Aan de ouders van onze toekomstige  
       vormelingen 
 
 
 
 
 
Datum Onderwerp Contactpersoon 
september 2018 Catechese vormsel Jan Van Rompuy 

 
 
 
Beste 
 
 
Het vormsel is een belangrijke moment in het leven van jongeren binnen onze katholieke 
geloofsgemeenschap. 
Ouders zijn volledig vrij om hun kind(eren) te laten deelnemen aan deze gebeurtenis. Misschien 
heb je er ook al met hen over gesproken. Voor ouders en kinderen is dit immers een belangrijk 
keuzemoment.  
 
Als Pastorale Eenheid vinden we het belangrijk dat je kind goed wordt voorbereid in de aanloop 
naar zijn/haar vormsel. 
Binnen onze parochies of geloofskernen zijn er heel wat vrijwilligers die zich als catechist 
inzetten om er een zinvolle en leerrijke voorbereiding van te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat 
deze aanpak er garant voor staat dat het vormsel voor deze jongeren een belangrijke 
ontwikkelingskans is, die wij met veel enthousiasme aanbieden.   
 
Enkele praktische afspraken: 

- in principe volgt je kind de voorbereiding in de parochie van je woonplaats, maar 
wanneer je dit wenst kan, om bepaalde redenen, hiervan afgeweken worden 

- we gaan er van uit dat je kind de volledige voorbereiding gedurende het jaar ook zal 
volgen  

- voor het vormsel 2019 komen de kinderen die geboren zijn in 2007 in aanmerkingen  
 
Indien je beslist om in te gaan op onze uitnodiging om je kind voor te bereiden op zijn/haar 
vormsel, vragen wij je kind zo vlug mogelijk in te schrijven (liefst voor 1 oktober 2018) via de 
website: 

- http://peclaravanassisi.be/kerkelijk-leven/vormsel/ voor de parochies in Turnhout 
- www.kinderkerkoudturnhout.com voor de parochies in Oud-Turnhout 

 
In de loop van de maand september / oktober ontvang je meer info over het praktische verloop 
van de voorbereiding. 
 
De data van de vormselvieringen per parochie of geloofskern vind je op keerzijde. 
 
Namens de PE Clara van Assisi 
 
Jan Van Rompuy        Dirk Godecharle 
secretaris         coördinator 

http://peclaravanassisi.be/kerkelijk-leven/vormsel/
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