
Parochie Heilige Moeder Teresa                                                    12 September 2022 

 

 

Parochiale catechese Merelbeke Centrum / Kwenenbos / Flora 
 

 

 

 

Beste ouders en toekomstige vormelingen, 

 

 

 

Het laatste jaar in het basisonderwijs is een heel bijzonder jaar … 

Ook op godsdienstig gebied vindt een belangrijke en zeer rijke gebeurtenis plaats : het 

Heilig Vormsel. 

Om dit grote moment in het leven van uw kind samen voor te bereiden, bieden wij 

vanuit de parochie vormselcatechese aan. 

Tijdens een aantal bijeenkomsten proberen wij om op een creatieve, eigentijdse en 

gelovige manier de betekenis en opdracht van ons doopsel te leren kennen. Wij willen 

samen ontdekken hoe wij kunnen meebouwen aan een liefdevolle wereld en daartoe 

door het sacrament van het Heilig Vormsel de kracht van de Heilige Geest ontvangen.  

 
Het engagement van de vormeling daarin is niet alleen belangrijk, maar ook dat van de 

ouders of andere geloofsbegeleiders van het kind (doopmeter of -peter, grootouders). 

Via de ouders leert het kind immers het geloof kennen en beleven, en blijven ze de 

steun en bemoediging van hen daarin nodig hebben. 

 

Catechese en voorbereiding tot het ontvangen van het heilig vormsel staan niet los van 

het samen eucharistievieren op zondag. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om in 

deze voorbereiding samen eucharistie te vieren, ook met de ouders of 

geloofsbegeleiders.  Daarom vragen wij dat één of beide  ouders ( of eventueel 

doopmeter, dooppeter of grootouders ) de vormeling begeleidt tijdens deze vieringen. 

 
Inschrijven kan men via de website van de parochie :    

     https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/    

Klikken op ‘wij vieren’ en vervolgens op ‘vormsel’. Daar vinden jullie een 

inschrijvingsformulier.  Bij het invullen ervan wel duidelijk ‘kerkplek Merelbeke’ 

aanstippen. 

Wij vragen om alles correct in te vullen en zeker de emailadressen van de ouders 

niet te vergeten.  Enkel via email kunnen wij jullie nadien informeren. 

  

Graag hadden wij de inschrijvingen ten laatste tegen 7 oktober 2022. 

Wie zich inschrijft, zal automatisch een bevestiging daarvan ontvangen. 

 

Noteer alvast in jullie agenda dat de infoavond plaatsvindt in de St.-Pietersbandenkerk 

van Merelbeke Centrum op vrijdag 14 oktober 2022 om 19.30 uur.  

https://www.parochiemerelbekeoosterzele.be/


Na een duiding over de rijke betekenis en symboliek van het vormsel, overlopen we 

samen het programma. Daarna volgt er een zeer fijne en interactieve vormseltocht.  

Aan de hand van een boekje gaan de toekomstige vormelingen en hun ouders samen 

op tocht doorheen de kerk en houden ze halt bij zeven belangrijke ankerpunten in het 

leven. (Gelieve hiervoor wel een balpen mee te brengen.)  

Deze infoavond / vormseltocht eindigt ten laatste om 21.00 uur.  

 

Indien jullie die avond niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met Hilde, 

Christine of pastoor Adriën, liefst via email (details vinden jullie onderaan).  

Of doe misschien beroep op doopmeter/-peter of één van de grootouders.  

  

 

Het Heilig Vormsel vindt plaats in de Centrumkerk op zaterdag 29 april 2023. 

 

 

Een kalender met de jaarplanning 2022-2023 kan je altijd vinden op de website van de 

parochie. 

 

 

Omdat wij over geen adressenlijst beschikken, kunnen we deze brief enkel aan de 

lagere scholen in Merelbeke Centrum ( inclusief Kwenenbos) en Merelbeke Flora 

bezorgen.  

Hou er wel rekening mee dat het Vormsel door de parochie ( en niet door de school) 

georganiseerd wordt. Het bisdom raadt de vormelingen aan in hun eigen parochie het 

Vormsel te ontvangen.   

Ken je eventueel kinderen in jullie buurt, die ook het vormsel willen ontvangen, maar 

niet naar één van de boven vernoemde scholen gaan, dan mogen jullie hen altijd van 

dit schrijven op de hoogte brengen. 

 

 

Voor verdere vragen of extra toelichtingen staan de catechisten of de pastoor graag tot 

jullie beschikking. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bernadette, Lies, David, Cathy, Christine, Hilde, Tatwin, Johan, pastoor Adriën 

 
Pastoor Adriën    sint.pietersbanden@skynet.be                09/2306361 

Christine             christine.vandenberge@gmail.com         09/2322718     

Hilde                   hilde.naessens@hotmail.com                  09/2308965 
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