
 

Beste ouders,      15 september 2020 

 

Langs deze weg willen we jullie graag uitnodigen voor een startmoment voor de 

ouders van de vormselcatechese, indien jullie wensen dat jullie dochter of zoon in 

2021 haar/zijn Vormsel ontvangt. Alle gedoopte jongeren die in 2009 geboren zijn 

komen in aanmerking. Om dit feest ten volle te laten gebeuren, is het belangrijk 

om vooraf vormselcatechese te volgen. 

U merkt dat deze brief verstuurd wordt door de pastorale eenheid Christoffel. 

Deze eenheid is in 2014 opgericht, om de kerkelijke verbondenheid tussen de 

verschillende geloofskernen en parochiekerken in Deurne en Borgerhout te 

versterken (meer informatie op http://heiligechristoffel.be). Door deze 

verbondenheid kan u in onze pastorale eenheid Christoffel uw zoon of dochter 

inschrijven in één van de drie volgende catechesewerkingen:  

Heilige Christoffel Zuid (Deurne-Zuid en Borgerhout extra muros) 

Vormselmoment: zondag 23 mei, kerk 

Contactpersoon: Koen Deheegher - mailto: vormsel.extramuros@gmail.com 

 

- Heilige Christoffel kerk Heilig Hart: 

Vormselmoment: zondag, 16 mei in de  Heilig Hart kerk 

Contactpersoon: Rit Hebbelinck - rit.hebbelinck2@gmail.com 

 

- Heilige Christoffel kerk Rumoldus: 

Vormselmoment: zondag, 16 mei in de Sint Rumoldus kerk 

Contactpersoon: Katrien Apers – aperskatrien@gmail.com 

De inhoud van de catechese is overal ongeveer hetzelfde, maar de manier en het 

tijdstip van catechese verschillen in iedere catechesewerking.   

Door de huidige corona periode zijn de data van de vormsels de data die in een 

normale werking gelden. Voor het werkjaar 2019-2020 zal het vormsel pas 10 

oktober 2020 kunnen doorgaan.  



Ook voor de startmomenten kunnen wij u momenteel nog geen datum doorgeven. 

U zal hiervoor, na de inschrijving tijdig uitgenodigd worden. Tijdens het 

startmoment voor de ouders wordt de werking verder uitgelegd en ook verdere 

praktische afspraken gemaakt. 

Om praktische redenen, willen we jullie vragen om via mail aan de gekozen 

vormselwerking reeds door te geven aan welk startmoment jullie willen 

deelnemen (zonder enige verplichting ook achteraf), zodat de catechisten de 

nodige praktische schikkingen kunnen treffen om jullie te ontvangen. 

Inschrijven kan eenvoudig via mail bij één van de contactpersonen voor 15 

oktober 2020. 

We wensen u een deugddoend catechetisch proces samen met jullie zoon of 

dochter op weg naar het fantastische feest van het vormsel! 

 

Met een vriendelijke groet, 

De catechisten van de pastorale eenheid Sint Christoffel 

 

  


