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         Wachtebeke, 1 juni 2022. 

 

Beste ouders, 

 

Jullie kind is nu ongeveer 11 jaar oud. Dit is de leeftijd waarop het zich kan voorbereiden 

op het vormsel dat gevierd wordt in 2023.  Met deze brief informeren we je graag over dit 

gelovig en kerkelijk gebeuren. 

Bij het doopsel van jullie kind hebben jullie hem/haar toevertrouwd aan Gods bescher-

ming en liefde en beloofd een christelijke opvoeding te geven.  Door het doopsel wordt je 

kind opgenomen in de kerkgemeenschap.  Op 11- of 12-jarige leeftijd beginnen jongeren 

stilaan een eigen levensweg te gaan.  Net zoals Jezus zijn leerlingen riep, worden de 

jongeren geroepen om hun doopsel te bevestigen en te verdiepen.  Bij het vormsel ont-

vangen zij de kracht van Gods Geest om als enthousiaste christenen in het leven te staan 

naar het voorbeeld van Jezus. 

 

Als parochie-verantwoordelijken zijn we ervan overtuigd dat “geloof” en meer bepaald de 

persoon en de boodschap van Jezus Christus, een belangrijke, positieve en bevrijdende 

rol kunnen spelen in de groei naar een volwassen en gelukkig mens.  

We nodigen jullie uit om hierbij als gezin eens stil te staan en hierover in gesprek te gaan 

met je kind.  Indien jij en je kind bewust kiezen voor een gelovig-christelijke levensopvat-

ting, dan is het vormselsacrament een mooi ritueel. Dit wordt voorafgegaan door een in-

tensief catechesetraject dat gebeurt in de kerkplek waar men woont. Het vraagt een be-

wust engagement van zowel de jongeren als de ouders en we vragen dan ook om hierin 

consequent te zijn en ervoor te zorgen dat jouw kind aan alle voorbereidende activiteiten 

voor het Heilig Vormsel kan deelnemen, ook als daarvoor eens een andere activiteit moet 

wijken. 

 

Niemand hoeft echter deze overtuiging te delen. We leven in een pluralistische samenle-

ving, waarin gelovigen, niet-gelovigen en anders-gelovigen broederlijk naast elkaar leven. 

Overigens zijn geloof en christendom geen absolute voorwaarden om gelukkige mensen 

te kunnen zijn…  Geen enkele ouder dient zich dus “verplicht” te voelen om zijn kinderen 

gelovig op te voeden, hen te laten dopen en vormen. Zoiets doe je enkel als dit je diepste 

overtuiging is. In alles wat je belangrijk vindt in het leven, wil je je kind graag laten delen. 

Dat geldt ook op het vlak van levensvisie. Maar het is niet erg zinvol als ouders hun kin-

deren laten dopen of vormen “om niet uit de toon te vallen”, “omdat iedereen het doet”, 

omdat de grootouders van het kind dat zo willen, of omwille van het feest...  Je kan een 

feest organiseren zonder God daarbij te betrekken. Voor gezinnen die niet kerkbetrokken 

zijn, is dat een mogelijke formule. 

 

Als jullie je - om welke reden dan ook – niet aangesproken voelen door het vormselsacra-

ment, maar het overgangsmoment op 12-jarige leeftijd toch met een kerkelijk ritueel wil-

len vieren, is er de mogelijkheid om Gods zegen te vragen over jullie zoon of dochter om 

hem/haar verder te begeleiden in het leven. Deze viering met zegening van de jeugd 

vergt een minimale voorbereiding en vindt plaats in een gebedsviering. 
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Wanneer u na deze overwegingen, interesse heeft voor één van beide 
kerkelijke rituelen, kan u uw kind inschrijven. De inschrijving verloopt 

in drie (noodzakelijke) stappen.  
 

1. Aanmelden vanaf 1 juni en voor 8 september 
Aanmelden gaat het gemakkelijkste via het aanmeldingsformulier op onze web-

site: www.vocawo.be 

 

Wie niet over internet beschikt, kan ook contact opnemen met de plaatselijke 

verantwoordelijke: Petra Mussche, 09/3450511, petra.mussche@scarlet.be 

 

Opgelet: aanmelden moet gebeurd zijn voor 8 september 2022 voor de viering 

in 2023. U ontvangt van ons een uitnodiging voor de info-avond.   

Voor het vormsel in Wachtebeke Sint-Catharina kunnen gezinnen uit Wachtebe-

ke, Overslag en Sint-Kruis-Winkel aanmelden. 

 

 
2. Contactavond op 19 september 2022 

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor deze contactavond. Op die 

avond gaan wij verder in op het vormsel en de voorbereiding ervan en hoort u 

hoe de inschrijving verder verloopt. In de eerste plaats zijn de ouders verwacht, 

maar ook de vormelingen zelf zijn welkom. U krijgt een overzicht van het cate-

cheseprogramma en wij verzamelen gegevens die ons mogelijk maken om cate-

chesegroepjes in te delen.  Uw aanwezigheid is dus echt nodig. 

Na deze contactavond krijgen de gezinnen nog even bedenktijd. 

 

 

3. Definitieve inschrijving en viering op 25 september 2022 
Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek met de catechist in de kerk op 25 sep-

tember om 10u, met aansluitend de gezinsviering (11u) waarin alle gezinnen 

met een kandidaat-vormeling verwacht zijn. 

Voor deze inschrijving brengt u ook het inschrijvingsgeld (25 euro), het paspoort 

van een christen (dat je kind kreeg bij de eerste communie) en de doopgege-

vens (plaats en datum van doopsel van uw kind) mee. 

 

 

Startnamiddag en kalender 

Alle data van het catecheseprogramma vind je vanaf 1 september op onze web-

site: www.vocawo.be (klik op “kalender”). Zo kan u nu al deze data noteren en 

hoeven we niemand te missen tijdens de voorbereiding. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,                                              

 

 

 

 

Pastoor Chris Simoens, 

Parochieassistent Petra Mussche, 

namens het pastorale team en alle catecheten. 


