…indien je er als gezin aan denkt om je kind te laten vormen dan is deze brief voor u…
Beste ouders,
Ook al heeft het vormselsacrament niets met verdienste of prestatie, met kennen of kunnen te maken,
toch richten we naar aanleiding van jullie vraag naar dat vormselsacrament ‘catechese’ in.
Geen opleiding, wel een inleiding. Welgekomen daartoe -ook in dit vreemde jaar…
Dit coronatijdperk is ook voor de catecheseploeg een uitdaging en een kans om nieuwe wegen te zoeken.
Deze nieuwe manier van werken, plus het verdere verloop van de maatregelen hebben natuurlijk tot gevolg
dat we slechts gaandeweg de activiteiten zullen kunnen plannen. Je zal -eens je bent ingeschreven voor de
catechesewerking- telkens voldoende vooraf geïnformeerd en uitgenodigd worden voor een activiteit.
Een catechese in kleine groepjes bij een catechist thuis zal niet gebeuren, maar we zoeken met alle catechisten van
de vier kerkplekken samen naar werkvormen die veilig en zinvol … en deugddoend zijn.
Dit blijft als één van de pijlers van de werking overeind: we willen met de vormeling én zijn/haar gezin
op weg gaan om op het spoor te komen waar dat vormselsacrament…en waar geloven….en waar een
parochiegemeenschap mee te maken heeft. Dat jullie als ouders deel uitmaken van die weg is voor ons
een evidentie. Allicht niemand raadt zijn kind immers een relatie aan met iemand ( Iemand ; een leven
dicht bij God) zonder dat hij zelf iets met die relatie wil te maken hebben. Die zegen is voor klein en groot.

Inschrijven voor de vormselcatechese vòòr 1 november
via www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
Daar vind je vooraan in de witte balk het inschrijvingsformulier.
(opgelet : juiste kerkplek kiezen, ttz De Pinte of Zevergem of Latem of Deurle)
Met een instapbedrag van 20 euro zullen we proberen alle kosten te dekken.
Het rekeningnummer waarop overgeschreven kan worden krijg je meegedeeld
in de bevestigingsmail na inschrijving via de website.
Met de voorzichtigheid die eigen is aan deze tijd geven we alvast een eerste datum mee. Het begin van de advent
wordt ook wel de start van het kerkelijk jaar genoemd. Hou je die zaterdag 28 november vrij voor een 1e activiteit
die wellicht in de namiddag zal doorgaan? Alle info volgt later maar beschouw dit toch maar als een datumprikker.
Zo vatten we graag met jullie de tocht in dit bijzonder jaar aan.
Dat veel jullie goed mag gaan in de tussentijd en welkome groeten vanuit de parochie.
ps:
Hoewel het helemaal niet duidelijk is hoe we volgend jaar de vormselvieringen zullen kunnen organiseren
willen we toch de vraag naar een datum trachten te beantwoorden. Een vormseldatum wordt gewoonlijk bepaald
door het bisdom en we kregen bericht dat het de bedoeling zou zijn dat de vormsels op onze parochie doorgaan
ofwel op OLH Hemelvaart (13 mei) ofwel het aansluitende weekend (15, 16 mei).

