Betreft : - annulatie van de voorziene infoavond rond vormsel en catechese op 28 oktober
- digitale inschrijving vormsel 2021

Beste ouders en kinderen,
Nog maar onlangs ontvingen jullie een uitnodiging tot een infoavond in verband met het
vormsel 2021 en de voorbereiding daartoe. Jammer genoeg moeten we deze avond
noodgedwongen annuleren.
Deze avond was gepland toen het nog mogelijk en toegelaten was dit infomoment te
organiseren, mits het in acht nemen van alle veiligheidsmaatregelen. Ondertussen blijft het
coronavirus woekeren en stijgt het aantal besmettingen dag na dag angstwekkend.
De maatregelen zijn verscherpt… wij mogen voorlopig wel nog met zo een groep
samenkomen, maar ons lijkt dit niet meer verantwoord. Trouwens, ook de regering zal alle
maatregelen herbekijken en verscherpen. Waarschijnlijk zullen we onze kerken mogen
sluiten. We vinden dit heel jammer, maar de gezondheid van ons allen is prioritair.
Die avond gingen we duiding geven bij de betekenis van het vormsel, ons catechese
programma toelichten en concrete afspraken maken.
Info ivm het aantal samenkomsten vonden jullie al op de uitnodiging. Wij hopen dat deze –
of toch een aantal van hen – kunnen doorgaan. Wat niet kan doorgaan of niet verantwoord
lijkt, zullen wij vervangen door digitale catechese-impulsen of samenkomsten in kleinere
groepjes (indien mogelijk en verantwoord).
Een korte duiding rond de betekenis van het vormsel vinden jullie op de website van de
parochie : https:/www.parochiemerelbekeoosterzele.be/vormsel
Je komt er ook op terecht door gewoon te googelen naar : parochie Merelbeke-Oosterzele
(Klikken op ‘wij vieren’ en vervolgens op ‘vormsel’).
Wij hopen natuurlijk dat we later – in betere en veiliger omstandigheden – jullie toch kunnen
samenbrengen (al is het in kleine groepjes) om het vormsel wat meer en beter toe te lichten
en met elkaar kennis te maken.
Wie wenst het vormsel te ontvangen op zaterdag 24 april 2021, kan zich digitaal inschrijven
via dezelfde website. Wij vragen wel om alles correct in te vullen en zeker de mailadressen
van de ouders niet te vergeten. Het is voor ons het enige kanaal waarop wij jullie verder
kunnen bereiken.
Graag hadden wij de inschrijvingen tegen uiterlijk 3 november.
Wie zich inschrijft, zal automatisch een bevestiging ontvangen en begin november wat meer
uitleg bij het verdere verloop. Wij zullen later ook vragen om 40 euro te storten voor de
onkosten zoals verzekering, materiaal, werkboekje, onkosten vormsel : 2 foto’s, attentie
mama’s, muzikanten, boekjes.
Ondanks alle beperktheden zullen wij er met ons allen toch een deugddoend en fijn
catechesejaar van maken en samen groeien naar een mooi en onvergetelijk vormsel in het
voorjaar.
Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking,
met vriendelijke groeten, de catechistenploeg Merelbeke Centrum/Flora

