Oudsbergen, 12 september 2022

Aan de ouders van de vormelingen van 2023

Beste ouders

Jullie zoon of dochter wordt in 2023 12 jaar, wat volgt is meer info over het vormsel. Let op dit is de
enige uitnodiging tot inschrijving van de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode.
We mogen rekenen op de medewerking van de scholen van Meeuwen-Gruitrode om deze info te
bezorgen, dank hiervoor aan de directies. Jullie ontvangen deze mail via het platform dat de school
gebruikt om te communiceren, de school geeft ons jullie persoonlijke gegevens niet door.
De data van de vormselvieringen in 2023 in de verschillende parochies zijn de volgende:
Zaterdag 06 mei om 17 uur in de St.-Martinuskerk te Meeuwen voor de vormelingen van Ellikom,
Meeuwen en Wijshagen.
Zaterdag 13 mei om 17 uur in de St.-Gertrudiskerk te Gruitrode voor de vormelingen van Gruitrode en
Neerglabbeek.
Enkele belangrijke afspraken:
-

-

-

De vormselscatechese gaat door in drie parochies: Meeuwen, Gruitrode en Wijshagen. Je
maakt bij de inschrijving de keuze waar je kind de voorbereiding zal volgen en waar je kind
gevormd wil worden.
We plannen overal 5 catechesesamenkomsten, daarnaast zijn er nog de naamopgave, één of
twee repetities, de vormselviering en de dankviering. De juiste data hiervan ontvangen jullie
later. Als je gevormd wil worden, rekenen we op je aanwezigheid tijdens de samenkomsten.
Op maandag 24 oktober 2022 om 20 uur gaat er in de kerk van Wijshagen een gezamenlijke
ouderavond door over het vormsel. Daar verwachten we de ouders uit alle parochies.
Inschrijven voor het vormsel kan door het invullen van de gegevens en door dit
inschrijfformulier terug te bezorgen uiterlijk op vrijdag 7 oktober.
Het inschrijvingsgeld voor het vormsel bedraagt 25 euro. Als het moeilijk ligt om dit bedrag te
betalen kan je mij in alle discretie contacteren, samen zorgen we voor een oplossing.
Na de eerste catechesesamenkomst aanvaarden we geen inschrijvingen meer voor het
vormsel in 2023, dan dien je te wachten tot in 2024.
Een broer of zus geboren in 2012 kan ook gevormd worden in 2023, best apart inschrijven.

Wil bij voorkeur het ingevulde formulier terugmailen naar peeters_l@msn.com. Lukt dit niet, wil
dan het formulier onder gesloten omslag steken in de brievenbus van de pastorie, Dorpsstraat 38
in Meeuwen (recht tegenover de kerk). Op de omslag schrijf je dan inschrijving vormsel.
Een bevestiging van de inschrijving zal ik uiterlijk op donderdag 13 oktober sturen naar het
mailadres dat jullie doorgeven . Als je van mij geen bericht ontvangt, dan is er iets fout gelopen
met je inschrijving, wil mij dan even contacteren.
Voor meer nuttige info over de initiatiesacramenten bij belangrijke levensmomenten wil ik jullie
graag verwijzen naar onze website. www.parochiefederatiemeeuwen-gruitrode.be/vormsel.
Misschien hebben jullie nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden, aarzel dan niet om mij even
te bellen of te mailen.

Met vriendelijke groeten

Namens mijnheer pastoor Jan Beliën, het federatieteam en de vormselcatechisten.

Liliane Peeters
Parochieassistente 0494/594480
peeters_l@msn.com

INSCHRIJFFORMULIER VORMSEL 2023

Familienaam vormeling:
Voornaam vormeling:
Geboortedatum vormeling:
Adres vormeling:
Naam en voornaam van de ouders:
Papa:
Mama:
Telefoonnummer en email-adres van de ouder die de correspondentie i.v.m. het vormsel wil
ontvangen (beide invullen indien nodig):
Papa:
Mama:
Ons kind wil gevormd worden:
1) Op zaterdag 6 mei 2023 om 17 uur in Meeuwen:

(ja of nee invullen)

2) Op zaterdag 13 mei 2023 om 17 uur in Gruitrode:

(ja of nee invullen)

Ons kind zal de vormselcatechese volgen in:
1) Gruitrode:

(ja of nee invullen)

2) Meeuwen:

(ja of nee invullen)

3) Wijshagen:

(ja of nee invullen)

In het kader van de privacywet zal op de ouderavond een wettelijk voorgeschreven verklaring aan de
ouders overhandigd worden om in te vullen en te ondertekenen.

