Inschrijven voor het vormsel 2020, hoe gebeurt dat?
Beste ouders
Als de folder voor de vormselwerking jullie kind aanspreekt en je kind heeft gekozen om zijn/ haar vormsel te
doen en de voorbereiding hiervoor te volgen, dan vragen wij je kind aan te melden of te registreren.
Als je kind in Avelgem, Heestert, Otegem, Moen, St.-Denijs, Spiere gevormd wil worden, surf dan voor 4 september
naar http://vormsel.heiligefamilieavelgem.be en vul het onlineformulier in. Vergeet niet op verzenden te klikken.
Definitief inschrijven kan enkel op de vormseltocht met het juiste inschrijvingsformulier, doopattest + 35 euro:
De vormseltocht gaat door in de kerk van Avelgem en duurt één uur. Alle praktische info hieromtrent krijgt je kind
via een brief mee naar huis op 2 september.
Je mag dan op de brief aanduiden welke dag en uren je best schikken.
Voor het H. Vormsel in Avelgem mogelijkheid van inschrijven:
zaterdagnamiddag 14/9 van 13.30 uur tot 17.30 uur
woensdagnamiddag 18/9 van 16 uur tot 20 uur
Voor het H. Vormsel in Heestert, Otegem, Moen, St. Denijs, Spiere mogelijkheid van inschrijven op:
woensdagnamiddag 18/9 van 16 uur tot 20 uur
zaterdagnamiddag 21/9 van 13.30 uur tot 17.30 uur

NU reeds aanvragen: DOOPATTEST
Gedoopt zijn is een voorwaarde om het H. Vormsel te ontvangen. Daarom hebben wij bij elke inschrijving een
doopattest nodig:
* Voor de kinderen die op het moment van hun doopsel in één van de genoemde parochies woonden (Avelgem,
Bossuit, Heestert, Helkijn, Kerkhove, Moen, Otegem, Outrijve, Sint-Denijs, Spiere, Waarmaarde) , moet er geen
doopattest aangevraagd worden.
* Voor wie niet in die parochies woonde de dag dat hij/zij gedoopt werd, moet er door de ouders een attest van
doopsel aangevraagd worden op de parochie waar je woonde op het moment van het doopsel van je kind.
Het doopsel werd daar geregistreerd. Nu aanvragen a.u.b. want dat duurt een tijdje voor je het doopattest krijgt.
Een inschrijvingsformulier voor het Vormsel, privacyverklaring, richtlijnen voor het goede verloop van de
vormselwerking, keuzeactiviteiten, de vormselkalender, krijgen jullie begin september.

Voor alle vragen en info:
Marijke Lobel: 056/64 47 06 of
0492/73 29 22 marijkelobel@skynet.be

