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Info voor de ouders en de leerlingen van het vijfde leerjaar,
die verlangen om het Heilig Vormsel te ontvangen in 2023
Beste ouder(s) van een leerling in het 5de leerjaar,
Jouw zoon of dochter zit nu in het vijfde leerjaar en heeft heel het voorbije schooljaar Rooms Katholiek
Godsdienst op school gevolgd en is van plan ook volgend schooljaar verder Rooms Katholiek Godsdienst op
school te volgen. Wanneer jij verlangt om in het leven samen met jouw zoon of dochter verder op de weg van
het katholiek geloof te gaan en in te groeien in de katholieke geloofsgemeenschap komen wij met volgend
nieuws.

Het Heilig Vormsel wordt volgend schooljaar 2022-2023
in de Federatie Dentergem toegediend
op zaterdag 29 april 2023 in de kerk van Dentergem.
Nu kunnen wij enkel de datum van het vormsel meedelen en niet de uren en groepen van de vieringen.
De Federatie Dentergem staat in voor de vormselcatechese. Dank zij de goede medewerking van de scholen
kunnen wij de vormelingen vlot bereiken indien het nodig is. Ook jij als ouder - vader én moeder - zal bij de
voorbereiding betrokken worden.
Je zal als ouders in de maand september of oktober 2022 uitgenodigd worden op een ouderavond, waarop
alleen de ouders uitgenodigd en verwacht worden, niet de vormelingen. Daartoe zal je de uitnodiging in het
begin van het schooljaar met de datum, uur en plaats van de ouderavond ontvangen. Op die avond worden
de kandidaat vormelingen ingeschreven.
Wie volgend schooljaar 2022-2023 niet meer op een van de scholen van de Federatie Dentergem zit,
maar buiten Dentergem en toch zijn vormsel in de Federatie Dentergem wenst te doen gelieve dit nu
aan mij, pastoor Hendrik, te melden zodat wij jou kunnen uitnodigen op de ouderavond en inschrijven.
Daar zal jou meer duiding over het Heilig Vormsel gegeven worden en allerlei praktische informatie over de
aanpak van de vormselcatechese en de voorbereiding op de viering van de vormselwake en het Heilig
Vormsel zelf.
De 2 voorwaarden om het Heilig Vormsel te kunnen ontvangen zijn ‘Rooms Katholiek gedoopt zijn’ en in de
laatste 2 jaar vóór het ontvangen van het Heilig Vormsel ‘Rooms Katholieke godsdienst volgen’ op school,
dus in het 5de en 6de leerjaar..
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