Dag vormelingen en ouders,

02 oktober 2022

Jullie hebben jullie dochter of zoon ingeschreven voor de vormselcatechese én het vormsel in 2023.
Iedereen welgekomen.
Ondertussen vond een eerste gezinsviering plaats als start van het school- en catechesejaar.
Je vindt een terugblik op onze site bij ‘impressies van wat was.’
Onze parochie Edith Stein bestaat uit 4 kerkplekken: De Pinte, Zevergem, Sint-Martens-Latem en
Deurle. Het vormselcatechesetraject zal bestaan uit een mix van :
a) gezamenlijke activiteiten, samenkomsten en vieringen met alle ingeschreven vormelingen en
hun ouders uit de 4 kerkplekken
b) én activiteiten per kerkplek.
Onderstaande datums mogen jullie alvast noteren in jullie agenda.
Aparte en bijkomende uitnodigingen/info worden jullie telkens tijdig via mail bezorgd.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

vormseltocht op vrijdag 14 oktober 2022 met vrij vertrek tussen 19:00 en 20:00
vanuit de kerk in De Pinte. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.
De vormelingen kunnen niet alleen deelnemen, zij moeten minstens door 1 volwassene
begeleid worden (mama, papa, grootouder, peter, meter.... De tocht zal ong. 1 uurt duren.
gezinsviering op zondag 23 oktober 2022 ( Wereldmissiezondag) om 11:00 in de kerk van De
Pinte ( uitnodiging volgt nog )
gezinsviering op zondag 20 november 2022 om 11:00 in de kerk van De Pinte.
kerkrondleiding en adventsactiviteit per kerkplek: info via de coördinator van je kerkplek
gezinsviering Kerstmis op zondag 25 december 2022 om 11:00 in de kerk van De Pinte.
gezinsviering op zondag 5 februari 2023 om 11:00 in de kerk van De Pinte.
vormelingendag op zaterdag 18 februari 2023 in Gent.
aswoensdag viering op woensdagavond 22 februari 2023.
gezinsviering Pasen op zondag 9 april 2023 in de kerk van De Pinte.

De meeste activiteiten of samenkomsten zijn intergenerationeel, d.w.z. dat je als ouder deelneemt
samen met je kind.
Ondertussen zijn jullie hoe dan ook met het gezin elk weekend welgekomen om eens een eucharistie
bij te wonen. De verschillende uren kan je vinden op de ‘kalender van wat komt’ van de site.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20,00. Dank om over te schrijven op rekening van
‘Vormselcatechese parochie Edith Stein’ : BE66 7374 4016 6643.
Graag naam van de vormeling + je kerkplek vermelden.

Ook dit ‘breaking news’
We kregen van het bisdom bevestiging van de datums en richturen voor de vormsels:
°zaterdag 20 mei 2023 - groep Deurle - 14u
°zaterdag 20 mei 2023 - groep Latem - 16u (indien nodig om te splitsen in twee groepen, dan
nog een viering daaropvolgend)
°zondag 21 mei 2023 - groepen De Pinte & Zevergem om 9u en om 11 (hoe die groepen
verdeeld worden, wordt later bepaald)
Alle vieringen (zowel op zaterdag als op zondag) gaan door in de kerk van De Pinte.

Zo, we zien er naar uit om “samen (kerk) te zijn” tijdens uiteenlopende momenten dit komende
catechesejaar.
Het catechistenteam:
Piet Herregods, pastoor parochie Edith Stein
Sanne Vermeeren, pastor
Joost van Bouchaute, diaken
kerkplek Zevergem
Leen Gryffroy, catechiste
Sanne Vermeeren, catechiste en coördinator vormselcatechese Zevergem
info@parochiedepintezevergemlatemdeurle.be
kerkplek Sint-Martens-Latem
Ann De Smet, catechiste
Greet Suda, catechiste
Chantal Devos, catechiste
Daan Mouton, catechist en coördinator vormselcatechese Sint-Martens-Latem
0496/32.16.17 mouton.daan@telenet.be
kerkplek Deurle
Anne-Mie Carpentier, catechiste
Lea Careel, catechiste en coördinator vormselcatechese Deurle, steyaert.careel@skynet.be
kerkplek De Pinte
Mieke Verlinde, catechiste
Petra Weiermann, catechiste
Donald Vermaercke, catechist en coördinator vormselcatechese De Pinte
Keistraat 23, De Pinte 0474/548464 donald.vermaercke@skynet.be

Momenteel zijn er reeds heel wat kandidaat-vormelingen ingeschreven in onze parochie Edith Stein.
De inschrijvingen liepen tot 01 oktober 2022. Hoor je van gezinnen die graag nog intekenen?
Geef dan de tip te bellen of mailen naar de coordinator van de betreffende kerkplek.

