
 

16 september 2022 
 

VORMSEL 2023   
 zaterdag 20 mei of zondag 21 mei 

 

 
Beste ouder 
 
Uw kind wordt twaalf jaar en kan er voor kiezen om gevormd te worden. Indien u en uw kind overwegen om 

voor het vormsel te kiezen, geven we u graag onderstaande informatie mee. 

 

De vormselcatechese is een parochiaal gebeuren. Daarom wordt de voorbereiding georganiseerd in en door 

de Emmaüsparochie. Voor de hele Emmaüsparochie is er één werking. Een 16-tal enthousiaste vrijwilligers 

staan paraat om van het vormsel een onvergetelijk moment te maken. Maar daarom moet er een goede 

voorbereiding zijn. Het mag een bewuste keuze zijn voor de kinderen. Daarom nemen we hen 4 maanden mee 

voor een mooie, plezante, inhoudelijke en evangelische tocht. 

 

We nodigen u daarom heel hartelijk uit op donderdag 27 oktober 2022 om uw kind in te schrijven voor 

het vormsel en de voorbereidende catechese. Deze avond, waar u meer info krijgt over het traject van 

voorbereiding, vindt plaats om 19.30u in de kerk van Sint-Baafs, Gistelsesteenweg 119 te Sint-Andries 

Brugge.  U hoeft hiervoor niet in te schrijven. 

Wie op 27 oktober verhinderd is, kan vanaf dan inschrijven via onze website. 

U mag de dag van het vormsel kiezen:  zaterdag 20 mei of zondag 21 mei, steeds in de kerk van Sint-Baafs. 

Voor deelname aan het vormsel en de bijhorende voorbereiding wordt een bijdrage gevraagd van 30 euro. 

Wij vragen u vriendelijk om dit bedrag contant te vereffenen op de inschrijvingsavond. 

Wil alvast de datum en plaats (kerk) van het doopsel van uw vormeling opzoeken.  

Voor alle info kunt u terecht bij: 

 

Greta Van Moortel, parochieassistente 
GSM 0472 38 14 38 

e-mail: gretaemmausparochie@gmail.com 

U kan ook een bericht sturen via onze website:   www.emmausparochie.be/vieringen/vormsel 

 

Met vriendelijke groeten, 

Filip Vanbesien, pastoor,  
en de vormselcatechisten van de Emmaüsparochie 
 
 
 
 

Meer info over onze Emmaüsparochie? 
Bezoek onze website: emmausparochie.be 

http://www.emmausparochie.be/vieringen/vormsel

