Aanmelding
Voornaam kind: …………………………………………………………………
Familienaam kind: ……………………………………………………………
Straat - nr.: …………………………………………………………………………..
Gemeente: ………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ____/____/________
 jongen



Voor meer informatie
kan je terecht bij
volgende personen:

meisje

School:……………………………………………………………………............
Info over het doopsel van het kind
Datum doopsel:…………………………………………………………………..
Doopparochie:…………………………………………………………………….
Toenmalig adres: :………………………………………………………………
Gegevens over de ouders:
Naam vader:………………………………………………………………………..
Tel. vader: …………………………………………………………………………..
E-mail vader:………………………………………………………………………..

Geloofsgemeenschap Sint-Niklaas centrum
(Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandskerk)
Johan De Smet, Tortelduifstraat 17,
Sint-Niklaas - johan.ds@scarlet.be

Infofolder
vormselcatechese
Stad Sint-Niklaas
en Nieuwkerken

Geloofsgemeenschap Sint-Jozef (Tereken)
Lieve Van Driessen, Tereken 5A
Sint-Niklaas - lieve.vandriessen@telenet.be
Geloofsgemeenschap Onze-Lieve-Vrouw
Ten Bos (Nieuwkerken)
Sandra Van de Vijver, Pastoor Stepmanlaan 22
Sint-Niklaas - voca.nieuwkerken@gmail.com

Naam moeder:…………………………………………………………………….
Tel. moeder: ……………………………………………………………………….
E-mail moeder:……………………………………………………………………
Bij welke geloofsgemeenschap wens je je aan te melden voor
het vormsel?

Geloofsgemeenschappen Sint-Niklaas West:
(Sinaai, Belsele, Puivelde)
Secretariaat Sint-Niklaas West
Dries 68, 9112 Sinaai
piessens_aps@skynet.be

 Sint-Niklaas centrum (Onze-Lieve-Vrouw Bijstand)
 Sint-Jozef Tereken (Sint-Niklaas)
 Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos (Nieuwkerken)

Voor dekenale informatie:
Deken Raf Vermeulen:
rafvermeulen@skynet.be

Vormsel 2018

Gelieve je aan te melden vóór 10 juli 2017...
 … op www.parochiesintniklaas.be
 … door dit strookje op het secretariaat van de gekozen
geloofsgemeenschap af te geven.
Voor Sint-Niklaas centrum en Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos is
dat de dekenij, Philippus Neridreef 3, Sint-Niklaas.
Voor Sint-Jozef Tereken is dat de pastorie
Tereken 5A, Sint-Niklaas
Na de zomer ontvang je van die geloofsgemeenschap een
uitnodiging voor het infomoment.

Informatie vind je ook op
volgende websites:
www.parochiesintniklaas.be
www.sintjozeftereken.be
www.sintniklaaswest.be

Beste jongere,
Wil jij meewerken aan Gods droom?
Dan willen we je van harte uitnodigen om samen
met ons op weg te gaan naar het vormsel.
Als je voor het vormsel kiest, wil je God een
plaats geven in je leven en als christen door het
leven gaan. Het vormsel is zeker geen eindpunt
of diploma, maar wel een bewuste stap om
verder te groeien als christen.
De voorbereiding op het vormsel gebeurt in de
parochie en staat los van de school. Je volgt enkele maanden catechese waarin je samen met je
ouders, enkele enthousiaste catechisten én een
lokale geloofsgemeenschap op weg gaat. Ook al
leggen onze verschillende lokale gemeenschappen enkele eigen accenten, toch komt de catechesewerking in de parochie in Sint-Niklaas telkens op hetzelfde neer.
Wanneer je je inschrijft, engageer je je om samen
met het hele gezin actief deel te nemen aan de
bijeenkomsten, de vieringen en het leven van de
lokale geloofsgemeenschap.
Heb je interesse?
Je kan je online aanmelden via de website
www.parochiesintniklaas.be
of het strookje in deze folder invullen. Bezorg het
op het secretariaat van de geloofsgemeenschap
waar je gevormd wilt worden.
Let wel, dit is géén inschrijving, enkel een
aanmelding.
Wie zich aanmeldt, krijgt na de zomervakantie
een uitnodiging voor een startmoment (per
geloofsgemeenschap).

Sint-Niklaas centrum
(Onze-Lieve-Vrouw-Bijstandskerk)

In Sint-Niklaas centrum komen we een viertal keer
bij elkaar in kleine groepjes. Zo leren we elkaar beter kennen en kunnen we in een huiselijks sfeer
luisteren naar verhalen, praten over God en over
Jezus, stilstaan bij wat geloven is…
Twee keer komen we samen met de hele groep. Op
die
momenten
zijn
ook
de
ouders
welkom. En natuurlijk vieren we ook enkele keren
samen met de gemeenschap eucharistie in de OnzeLieve-Vrouwkerk. Verder leren we het kerkelijk leven in onze gemeenschap op een actieve manier
beter kennen, zetten we ons in voor het goede doel
en als het even kan, trekken we er zelfs twee dagen
op uit. Na een tijdje zal je merken dat geloven best
wel meer dan de moeite waard is.
We starten het werkjaar op 17 september.

(Nieuwkerken)

In Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos wensen we Jezus
beter te leren kennen tijdens onze voorbereiding
op het vormsel. We komen samen in kleine groepjes aan huis en doen heel wat leuke activiteiten in
groep: startdag met de ouders en de catechisten,
de Bavodag in Gent en de Knooppuntentocht en
de bedevaart per fiets naar Gaverland. We vieren
ook af en toe eucharistie samen met de mensen
van onze parochie. Tenslotte zetten we tijdens verschillende activiteiten ons ook in voor een betere
wereld: sterzingen, Soep op de stoep, Vredeseilanden, Koffiestop en bezoek aan de sociale kruidenier. Je zal gaandeweg ontdekken dat geloven best
een leuke, verrijkende ervaring is!
We starten het werkjaar op 1 oktober.

Sint-Jozef
Tereken

Onze-Lieve-Vrouw
Ten Bos

(Sint-Niklaas)

In Sint-Jozef komen we maandelijks met de voltallige groep samen, maar splitsen daarna op in deelgroepjes.
Ons doel is elkaar beter leren kennen, leren
zien wie deel uitmaakt van een gelovige groep
mensen, te weten komen wie Jezus voor ons is
en ontdekken dat geloven best wel fijn is.
Verder nemen we deel aan de Bavodag en dragen
we ons steentje bij door bijvoorbeeld bloemetjes te
verkopen ten voordele van Vredeseilanden. Hoogtepunt is ongetwijfeld ons weekend: door allerlei activiteiten bereiden we ons voor op het vormsel zelf.
We hopen dat jullie zo ervaren dat geloven iets heel
bijzonders is.
We starten het werkjaar op 10 september.

Voor meer informatie over het vormsel
in Belsele, Sinaai, Puivelde, Pastoor
van Ars: zie www.sintniklaaswest.be

Praktische informatie:
Het vormsel wordt in alle geloofsgemeenschappen toegediend in het weekend
van 14 en 15 april 2018
De kostprijs voor een werkjaar bedraagt €35.
Indien er een weekend plaatsheeft, is dit niet
inbegrepen in de prijs.
Aanmelden voor 10 juli 2017. Bij latere
aanmelding kunnen we niet garanderen dat je
kan aansluiten bij de lokale gemeenschap van
jouw keuze.

