Beste ouders,
We keken er zo naar uit om jullie te ontmoeten, maar wegens de stijgende coronacijfers konden de
geplande fysieke ouderavonden spijtig genoeg niet plaatsvinden. Voor een vlot verloop van de
inschrijvingen voor het H. Vormsel 2021, dank om deze brief met praktische richtlijnen aandachtig door te
nemen:
1. Vooraf:
‘Ik laat mij niet zomaar vormen, ik kies ervoor!’
Waarom kiezen voor het Vormsel? Wat is de zin van het Vormsel?
Onze nieuwe pastoor André Kalumba heeft een boodschap voor jullie…
http://sintcrispijnizegem.be/ik-wil-gevormd-worden/
2. Inschrijven kan tot en met VRIJDAG 30 OKTOBER.
Je schrijft in bij de vormselgroep van de parochie waar je woont of waar je op school zit.
De kinderen van ‘De Kleine Tovenaar’ sluiten aan bij de groep van de parochie waar ze wonen.
a. Vormselgroep H. Hart: Prizma Basisschool H. Hart en Basisschool Bellevue
b. Vormselgroep H. Familie: Prizma Basisschool H. Familie
c. Vormselgroep St.-Jan de Doper: St.-Vincentiusschool Kachtem
d. Vormselgroep St.-Rafaël: Prizma Basisschool St.-Rafaël
e. Vormselgroep St.-Pieter: Prizma Basisschool St.-Pieter Emelgem
f. Vormselgroep St.-Tillo: Prizma Basisschool De Stadsparel en Prizma BS De Zonnebloem
3. Pols even naar de voorkeur bij zoon of dochter wie je vraagt als vormselmeter of –peter
(minstens 16 jaar, katholiek gedoopt en gevormd);
Zoek eerst de nodige gegevens op die op het digitaal en papieren inschrijvingsformulier moeten
ingevuld worden. (volledig adres ten tijde van het doopsel, datum en plaats van het doopsel)
4. Vul het digitaal inschrijvingsformulier in via volgende link
http://sintcrispijnizegem.be/ik-wil-gevormd-worden/

of
wie beperkt toegang heeft tot internet kan inschrijven op het decanaal secretariaat,
Kerktraat 13 te Izegem (t.h.v. de St.-Tillokerk) op volgende tijdstippen:
- maandag en dinsdag van 10 u. tot 11.30 u. en van 14 u. tot 17 u.
- donderdag van 10 u. tot 11.30 u. en van 14 u. tot 18 u.
5. Vul de papieren versie van het aanvraagformulier met privacyverklaring zorgvuldig in, met
handtekening van beide ouders en met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’. Bezorg dit document uiterlijk 30 oktober aan de klasleerkracht.
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De Pastorale Eenheid Sint-Crispijn Izegem vzw hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de
Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018).
Onze privacyverklaring kan je lezen op www.sintcrispijnizegem.be
6. De inschrijvingsbijdrage bedraagt € 40, uiterlijk 15 november, over te schrijven op
rekeningnummer:
BE64 4724 3721 5152
PE Sint-Crispijn Izegem
Kerkstraat, 13
8870 Izegem
m.v.v.: ‘vormselgroep……+ naam en voornaam’
Indien er door de coronamaatregelen bepaalde activiteiten niet kunnen plaatsvinden, wordt een
gedeeltelijke terugbetaling bekeken. De inschrijvingsbijdrage mag geen hinder vormen om in te
schrijven voor het Vormsel. Neem gerust contact op met de catechist(e)!
7. Contactgegevens
H. Hart
H. Familie
St.-Jan de Doper
St.-Rafaël
St.-Pieter
St.-Pieter
St.-Tillo
St.-Tillo
Secretariaat

Liesbeth Gerne
Anne Sophie Vandeputte
Michèle Billiet
Ann Samoy
Magda Vanderheere
Pastoor Matthias Noë
Filip Mulier
Pastoor André Kalumba
Jeanique Degroote

vormselgroepheilighartizegem@gmail.com
a.sophie.vandeputte@skynet.be
michele.billiet@gmail.com
ann.samoy@gmail.com
magda.vanderheere@telenet.be
matthias.noe@gmail.com
filip.mulier@sintcrispijnizegem.be
kalumbanzemba@yahoo.com
jeanique.degroote.decanaat@proximus.be

0497 54 92 78
051 31 76 35
0478 37 79 07
0497 39 11 54
0472 75 97 77
0474 23 86 22
0479 80 07 78
0488 32 66 20
051 30 08 47

De vormselkalender van alle vormselgroepen, onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen,
is te vinden op http://sintcrispijnizegem.be/vormselcatechese/
Heeft je zoon of dochter het sociaal of emotioneel moeilijk ten gevolge van een problematiek of moeilijke
situatie thuis of op school, dan stellen we het op prijs dat je de catechist daarvan op de hoogte brengt.
We maken graag tijd om in alle discretie te luisteren en te overleggen.
Het H. Vormsel is een vrije keuze!
Kiezen voor het H. Vormsel is een engagement en betekent dat je aanwezig bent op activiteiten,
catechesebeurten, vieringen,… die vermeld staan op de kalender die je hebt ontvangen.
Voel je je ziek of heb je koorts, blijf dan thuis en breng de catechist(e) op de hoogte!
Dank je wel voor jullie medewerking!
We danken jullie voor het vertrouwen
en duimen voor een deugddoende samenwerking.
Met vriendelijke groeten,
De catechisten van de pastorale eenheid Sint-Crispijn Izegem
Pastoor André, pastoor Matthias en parochieassistent Filip
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