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  Berchem - Borgerhout, september 2012 
 
Beste ouders, 
 
Langs deze weg willen we jullie graag uitnodigen voor onze eerste oudervergadering van 
de vormselcatechese, indien jullie wensen dat jullie dochter of zoon op 5 mei 2013 
haar/zijn Vormsel ontvangt. 
 
2 Jaar geleden is de vormselcatechese volledig vernieuwd. Er is in de Federatie 
Borgerhout extra muros (dit zijn de drie bovenstaande parochies buiten de Ring) maar 
één catechesewerking meer. Hierbij is de samenwerking met de ouders van de 
vormelingen essentieel en cruciaal. In de voorbije 2 jaar hebben we enkele creatieve en 
interessante wegen voor de nieuwe vormselcatechese verkend. We zijn blij jullie kennis 
te laten maken met de resultaten.  
 
We willen de samenwerking en de voorbereiding op het vormsel van jullie dochter of 
zoon graag toelichten op maandag 8 oktober om 20u in de parochiezaal van Sint-
Xaverius (Collegelaan onder de Xaveriuskerk). 
 
We starten ons catechesejaar op zaterdag 20 oktober in de namiddag. 
We kunnen nu al meedelen dat onze bijeenkomsten in 2012-2013 hoofdzakelijk 
plaatsvinden op zaterdag van 10.00u tot 12.00u in de Blokhut (Collegelaan tussen de 
scouts en KSA- VKSJ-lokalen). De volledige kalender en de details 
krijgen jullie op de oudervergadering.  
 
Indien jullie nog prangende vragen hebt, dan kunnen jullie terecht op ons emailadres 
vormsel.extramuros@hotmail.be of met een briefje naar Vormselcatechese Extra Muros, 
Wapenstilstandlaan 57, 2600 Berchem. 
 
Gelieve op de ouderavond de datum en parochie van het DOOPSEL van jullie kind mee te 
brengen (dit staat meestal in uw trouwboekje)? Om de onkosten van de activiteiten te 
dekken vragen we een bijdrage van 25 euro. Gelieve dit bedrag mee te brengen op de 
ouderavond. 
 
We hopen jullie allemaal op 8/10 te ontmoeten én dat het een deugddoend en vurig 
werkjaar mag worden.  
 
Het team vormselcatechese 
 
Krist’l, Koen en Didier 
 
 
 


