Vormselcatechese – Berlaar
1.

2018-2019

Praktische punten

Indien men wil gevormd worden, is catechese verplicht, zowel de bijeenkomsten als de
vieringen. Afwezigheid moet dan ook gerechtvaardigd worden en steeds telefonisch
verwittigd aan de catechist die verantwoordelijk is voor het groepje van uw zoon of dochter
(de verantwoordelijke catechist wordt de eerste bijeenkomst aan uw kind meegedeeld).
Verwittigen gebeurt vóór aanvang van de bijeenkomst.
Indien uw zoon of dochter onvoldoende voorbereid is, wordt het vormsel een jaar uitgesteld.

2. Catechesebijeenkomsten
We komen telkens samen op de speelplaats van het Instituut H. Hart van Maria, secundair
onderwijs (ingang Sollevelden). Voor iedere catechesebijeenkomst brengen de vormelingen
hun map, schrijfgerief, fluostift, stiften, schaar, koekje/drankje en hun goed humeur mee.
Indien er nog ander materiaal nodig is, zullen wij dit op voorhand verwittigen via de kaft van de
vormelingen. (opvallend kadertje aan het einde van elke bijeenkomst)
Wanneer? 22 september 2018 (9u.-12u.)
09 februari 2019 (14u.-17u.)
13 oktober 2018 (14u.-17u45.)
23 maart 2019 (9u. – 12u..)
24 november 2018 (14u.-17u.)
27 april 2019 (14u.-17u45 ) ouder-vormeling
19 januari 2019 (9u.-12u.)
18 mei 2019 (9u.-12u.)
3. Eucharistievieringen voor alle vormelingen en hun ouders:
startviering: zondag 23 september 2018 om 11.00u in de kerk van Sint Pieter
naamopgave: zondag 25 november 2018 om 11.00u. in de kerk van Sint Pieter
i.s.m. jongerenviering: zondag 10 februari 2019 om 11.00u. in de kerk van Sint Pieter
kruisoplegging: zondag 24 maart 2019 om 11.00u. in de kerk van Sint Pieter
biechtviering: vrijdag 7 juni 2019 om 18.00u. in de kerk van Sint Pieter
Naast deze verplichte vieringen wordt u ook vriendelijk uitgenodigd in de maandelijkse
jongerenvieringen, de kerstvieringen, de paaswake,...
4. Onkosten: wij vragen een bijdrage van € 35,00 voor o.a. catechesemap, werkbladen, extra
materiaal, huur van lokalen, verzekering, enz.
Graag dit bedrag voor 3 oktober 2019 overschrijven op rekeningnummer
BE55 7370 4371 8044 met vermelding van ‘catechese’ + naam van de vormeling.
5. Repetities: om de vormselviering plechtig, feestelijk en vlot te laten verlopen zijn
enkele (3) repetities noodzakelijk. 23 mei, 27 mei en 4 juni, telkens van 18u15 tot 19u45
Noteer alvast : repetitie 2 = met ouders!! maandag 27 mei: 19u15 tot 19u45
6. Ouderavond 2: woensdag 8 mei 2019

-

20u

-

zaal Berkenhof

7. Vormsel: zondag 9 juni 2019 in de kerk van Sint-Pieter (centrum) om 11.00u.
8. Dankviering: zondag 16 juni 2019 in de kerk van Sint-Pieter (centrum) om 11.00u.
Voor problemen of vragen in verband met de catechese kan U steeds terecht bij één van de
catechisten, liefst bij de catechist die verantwoordelijk is voor het groepje van uw zoon/dochter of
bij de verantwoordelijke, Nele Van Asch.
Nele Van Asch
Merelstraat 8, 2590 Berlaar
vormselcatechese.sintpieter@parochieberlaar.be
03/291 35 89 of 0473/44 33 24, neem af en toe eens een kijkje op www.parochieberlaar.be

