Catechesekalender

Vormsel 7 mei 2022, 14u, St-Niklaaskerk, Willebroek

CATECHESE 1

Zondag 21 november 2021 van 9u-10u45 (de Twijg)
Catechese over naamopgave gevolgd door
Viering jeugdig tintje (VJT) om 11u (+ gezin)

CATECHESE 2

Kerstviering zaterdag 25 december 2021 om 10u30
in de Sint-Niklaaskerk
Voorbereiding Kerstviering voor alle kinderen:
maandag 20 december van 19u – 20u30 (de Twijg)

CATECHESE 3

Woensdag 19 of 26 januari rusthuisbezoek van 13u45 - 16u

CATECHESE 4

woensdag 2 maart 2022 om 19u
Aswoensdagviering te Tisselt
Voorbereiding van de Aswoensdagviering voor alle kinderen:
woensdag 23 februari van 19u - 20u30 (de Twijg)

CATECHESE 5

Catecheseweekend 19 en 20 maart 2022
Waar: Het Laathof in Hingene
Van zaterdagmorgen 9u tot zondagmiddag 12u30
Afsluiten met kruisjesviering

CATECHESE 6

zaterdag 23 april 2022 om 9u30 – 12u30
Sponsorvoettocht in Het Broek voor plaatselijk goed doel
Zwembad Dolfijntje.

CATECHESE 7

Paaswake op zaterdag 16 april 2022 om 20u
of
Paasviering op zondag 17 april 2022 om 11u

VORMSEL

zaterdag 7 mei 2022 om 14u

Oefenavonden voor de vormselviering:
Woensdag 4 mei 2022 van 19u - 21u
Vrijdag 6 mei 2022 van 19u - 21u

Hoe schrijf ik mijn kind in ?

Door de volgende 3 stappen te doorlopen:
- op www.parochies-willebroek.be (onder speciale levensmomenten, vormsel) vindt u het
online inschrijvingsformulier dat u online moet invullen en online doorsturen
- u bezorgt het doopcertificaat van uw kind op het parochiesecretariaat (A. Van
Landeghemstraat 115A – 2830 Willebroek) of via mail vormsel.willebroek@gmail.com
- u betaalt het inschrijvingsgeld van 80 euro tegen
1 november 2021 voor de onkosten (catecheses, het catecheseweekend (inclusief drank
en versnaperingen), de vormselviering, verzekering, werkmateriaal) op rekeningnummer
BE80 0017 8777 5977 op naam van
VPW Klein-Brabant vzw Communies met duidelijke vermelding
‘vormsel 2022 – naam kind’

Afwezig bij een activiteit ?

Indien uw kind niet aanwezig kan zijn bij een activiteit, horen we dit liefst
via mail vormsel.willebroek@gmail.com en anders
via het parochiesecretariaat 03/886 61 29 (ma t/m za van 10u - 12u).

