Pastorale Zone
Bierbeek
Secretariaat: Dorpsstraat 26 3360 Bierbeek
Tel. 016 46 01 85
E-mail: secretariaat@pzbierbeek.be
Aan de ouders van de jongeren uit het vijfde leerjaar in onze Pastorale zone
Betreft: Vormsel op zondag 3 mei 2020
Bierbeek, 11 juni 2019
Beste ouders
In de zone Bierbeek (Emmaüs), bestaande uit de parochies Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp
is er vanaf heden één identiek voorbereidingstraject voor het vormsel voor heel de zone. Voor de
jongeren , geboren in 2008, zal het vormsel doorgaan op zondag 3 mei 2020 om 9:30 uur vermoedelijk
in de Sint-Hilariuskerk in Bierbeek (onder voorbehoud, gezien dakwerken op de planning staan).
Het Vormsel is meer dan een feest voor de 12-jarigen. Door de zalving met Chrisma
ontvangen zij de Kracht van de Geest om als gelovige christen door het leven te gaan. En
dat mag uiteraard gevierd worden, maar het vraagt ook een degelijke vorming. In Emmaüs
wordt de catechese verzorgd door een ploeg van 2 catechisten en priester Stefaan, telkens
bijgestaan door enkele ouders. Wij vragen dan ook het engagement aan elke ouder om
minstens 1 keer zijn/haar steentje bij te dragen. Het voorbereidingstraject bestaat uit :

-5 catechesemomenten (Missiodag Leuven en 4 catechese momenten op zaterdagavond )
-9 gezinsvieringen (4 vieringen waarin de vormeling een actieve rol opneemt)
-2 doe activiteiten met de vrijwilligers van SAMANA en BROEDERLIJK DELEN
Op zondag 23/06/2019 nodigen we jullie op voor de gezinsviering om 9:30 in Bierbeek. Na de viering
is er een kort infomoment om 10:30 voor de ouders en vormelingen van 2020.
Op donderdag 12/09/2019 is er een eerste activiteit voor de vormelingen van 19:00 tot 20:30 uur.
parallel is er een infomoment (met o.a. taakverdeling) voor alle ouders. Een officiële uitnodiging volgt
nog via de scholen in september.
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.
Wij hopen op een deugddoende samenwerking!

In naam van alle begeleiders, Priester Stefaan, de zoneploeg en de zoneraad:
Annemie Steutelings , annemie.steutelings@telenet.be , 016/40 55 45 of 0498/05 94 60
Daniël Dupont, veldverantwoordelijke voor catechese dupont_vanderheyden@telenet.be,
016/46.31.82 en 0485/75.03.39
Stefaan Callebaut, pastoor-deken van de zone Emmaüs stefaan.callebaut@skynet.be
0476 86 64 99

In bijlage de planning van 2019-2020
In bijlage inschrijvingsformulier 2019-2020

