Info over het vormsel op 12 jaar

Ik laat mij niet zomaar
vormen

Een lijst met alle vormselverantwoordelijken per
parochie vindt u op
www.kerkinkortrijk.be
Samen naar het vormsel langs de
korte of de lange weg

Beste ouder,

ik kies ervoor

Twijfelt u tot welke parochie u behoort, neem
dan contact op met de decanaal secretaris
Martine Eggermont
056/ 25 88 35 (tijdens de kantooruren)
dekenij.kortrijk@skynet.be

Uw zoon of dochter is nu een vijfde
of zesdeklasser en krijgt straks de
kans om gevormd te worden.

Info over InVorm@17

Jongeren kunnen kiezen tussen het
vormsel op 12 jaar en Invorm@17,
het vormsel op 17-jarige leeftijd.
Deze algemene folder voor het

Hadewijch Baert
056/ 20 16 02
par.hadewijch.kortrijk@skynet.be
www.kerkinkortrijk.be

vormsel op 12

decanaat Kortrijk (waartoe nu ook
Kuurne, Harelbeke, Hulste en Bavikhove behoren) geeft daarover graag
wat uitleg.

vormsel op 17

Je wilt je laten vormen

Je wilt je laten vormen

Je wilt je laten vormen

en je hebt

en je kiest voor

en je kiest voor

goede redenen…

de korte weg: vormsel op 12

de lange weg: vormsel op 17

Ik vind het belangrijk te leren leven naar
het voorbeeld van Jezus.
Ik vind de voorbereiding een uitdagende
kans om mijn geloof beter te leren kennen.
Ik wil mensen ontmoeten die ook vandaag
christen proberen te zijn.
Ik kijk ernaar uit om me in de parochie en
in de wijde wereld in te zetten.

Deze manier van ‘je vormsel doen’ is het

De jonge mensen die de keuze maken voor

best gekend. Op iedere parochie zetten

Invorm@17 komen gedurende 5 jaar onge-

vrijwillige catechisten zich in om jullie op

veer 10 keer per jaar samen met hun vaste

een zinvolle manier voor te bereiden op het

begeleiders. Tijdens die bijeenkomsten

vormsel in het zesde leerjaar.

gaan ze zoekend op weg, ze groeien in

Voor een aantal onder jullie is dit een
vervolg van de catechese op school en de

De jongeren van de 1e, 2e, 3e en 4e groep

wijze waarop je thuis rond ‘geloven’ bezig

zijn al gevormd. De 5de, 6de en 7de groep

bent, anderen maken via de

zijn onderweg. Binnenkort starten we met

vormselvoorbereiding opnieuw kennis met

een 8e groep.

het geloof.

Hartelijk welkom op de vormselviering van

uitgenodigd worden naar de inschrijvings-

groep 5 op 17 september 2016 om 14u30 in

avond voor het Vormsel? Neem dan contact

Mariadorp (Pyfferoenstraat Bissegem).

Op www.kerkinkortrijk.be vind je een overzicht van de vormselverantwoordelijken per

www.kerkinkortrijk.be

Wil je al even proeven van InVorm@17?

Wil je gevormd worden op 12? Wil je

op met je parochie vóór eind september.

Doorniksewijk 83, 8500 Kortrijk

geloof, op maat van hun leeftijd.

parochie.

Op 27 september 2016 om 19.30u zijn ouders en jongeren ook van harte welkom op
de infoavond in de dekenij, Doorniksewijk
83, Kortrijk. Meer info:
par.hadewijch.kortrijk@skynet.be

