12 juni 2020

Beste ouders
Beste kandidaat-vormeling 2021 uit het vijfde leerjaar
De coronacrisis heeft ook onze vormselwerking helemaal door elkaar gegooid!
De eerste communies en de vormsels dit schooljaar konden niet doorgaan en werden verdaagd naar
volgend schooljaar (september en oktober 2020).
Er kan niet vergaderd worden met de catechisten, het aantal toegelaten mensen in de kerk is nog niet
optimaal om iedereen binnen te laten in de kerken …
En toch kijken jullie uit naar het vormsel in het volgende schooljaar.
De inschrijvingen zullen op zich laten wachten tot eind september. Geen paniek !
Ook dan pas zullen we de eerste berichtgevingen voor de nieuwe vormselwerking 2021 bekendmaken.
Dit verneem je dan langs de scholen, Kerk & leven (parochieblad) en onze site.
Wat je nu als ouder best doet
DOOPATTEST aanvragen.
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. Zonder het doopattest is de inschrijving niet geldig.
Als jullie kind gevormd wenst te worden zouden jullie dit best nu al aanvragen en bijhouden, want het
duurt een tijdje voor je het doopattest ontvangt. Dan kan je er een kopie van nemen om bij de
inschrijvingspapieren te voegen.
Marijke Lobel, de priesters en de catechisten.
Voor alle vragen en info:
Marijke Lobel: 056/64 47 06 of
0492/73 29 22 marijkelobel@skynet.be
onze site: pastorale eenheid heilige Familie Avelgem

