
        Heverlee, 20 september 2021 

 

Beste ouders of verzorgers, 

 

Uw kind zit nu in het zesde leerjaar. Een belangrijk moment omdat het zich voorbereid op 

een nieuwe stap in het leven. Kinderen vanaf het zesde leerjaar krijgen ook de mogelijkheid 

om hun plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel te doen. Kinderen die gedoopt zijn en hun 

eerste communie hebben gedaan, bevestigen daarmee de keuze die ouders gemaakt 

hebben voor hen. Het vormsel betekent dat God hen zijn heilige Geest geeft om te volharden 

in hun keuze. 

In het najaar beginnen we weer met het traject als voorbereiding op het vormsel en plechtige 

geloofsbelijdenis. 

Het vormsel wordt in onze parochiefederatie Heverlee in twee kerken toegediend. De 

vormselviering in de kerk van OLV Onbevlekt Hart is op 28 mei om 14.00 uur. De 

vormselviering in de kerk van Sint Lambertus is op 4 juni om 11.00 uur. U kunt voor een van 

deze kerken kiezen en daarmee ook het vormseltraject van deze kerk.  

Op 26 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie OLV Onbevlekt Hart te 

Terbank in de catecheselokalen aan de Tervuursesteenweg 80: onder de poort door achter 

het gebouw. De voorbereiding van de kinderen gebeurt op zaterdagmiddagen. Opgave voor 

Terbank bij Marjan Butter:  marjan_butter@scarlet.be of bij Els Quartier:  

els.quartier@telenet.be. 

Op 6 oktober is er om 20.00 uur een ouderavond voor de parochie Sint Lambertus/ OLV 

van Troost in de zaal bij de Pakenhof, Pakenstraat 65. De voorbereiding van de kinderen 

gebeurt hier op zondagmorgen. Opgave voor Lambertus/Troost bij Francoise Deneus: 

francoise.deneus@kbc.be  of bij Karen Egging  karenvan_swam@hotmail.com. 

Nadere informatie over de data van de bijeenkomsten, de geloofsbelijdenis, kruisoplegging 

en de kosten krijgt u allemaal te horen op de ouderavond. 

Voor algemene informatie Pastoor Gerben Zweers pastoorzweers@gmail.com. 

We hopen u graag te ontmoeten, 

Pastoor Gerben Zweers, Marjan Butter, Els Quartier, Francoise Deneus, Karen Egging 
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