
VORMSEL 
26/09/2021  

Katie Stuyck 

Groenstraat 5 

3470 KORTENAKEN 

k.stuyck@gmail.com 

Agnes Claes 

Kleinveld 1  

3470 KORTENAKEN 

claes.agnes@gmail.com 

011 58 42 14 of 0497 46 31 67 

 

 

Pastorale zone Kana 
—parochies in Kortenaken 

CONTACTPERSONEN  

INSCHRIJVING 
en andere info 

Je zoon of dochter inschrijven voor het  

catechesetraject kan door de nodige  

formulieren in te vullen en deze te  

bezorgen aan Agnes Claes. 

Om dit traject mogelijk te maken, vragen 

we ook om een bijdrage in de kosten.  

Deze bedraagt 25 EURO.  

Je kan dit bedrag overschrijven  

op rekening BE63 7390 1633 5508  

van vzw VPW Kana Kortenaken (liefst voor 

6 juni) 

Gelieve altijd duidelijk de naam van de  

vormeling te vermelden.  



• 1: Werd het inschrijvingsformulier al ingevuld en afgegeven? 
 

• 2: Zijn de twee taakjes die via mail verstuurd werden gemaakt? En werden de foto’s ervan naar Katie 
gestuurd? (12 maart en 13 april) 
 

• 3: Kennen de ouders ons facebookgroepje ‘”vormselcatechese—Kana Kortenaken”? 
Aansluiten kan nog altijd! 

 

• 4: Inschrijvingsgeld overgeschreven? 

 

• 5: Werden alle datums genoteerd? 

 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten zondag 13 juni. Kan je er écht niet bij zijn? Laat het ons dan 
weten. Ook als je zou beslist hebben om je vormsel niet te doen….(wat we uiteraard spijtig zouden  
vinden) laat het ons ook weten. 

 

Tot gauw! 

CHECKLIST BELANGRIJKE DATA 
om te onthouden 

SAMENKOMST 1 

13 juni - 10 uur catechese 

aansluitend  

mis met naamopgave en kruisoplegging 

Sint-Amorkerk, Kortenaken 

SAMENKOMST 2 

27 juni: Godly Play  

creatief en spelend aan de slag met Zijn woorden 

Velpedal Hoeleden 

groep 1: 9.30 u tot 11.00 u 

groep 2: 11.00 u tot 12.30 u 

IN ÉÉN LAATSTE RECHTE LIJN  

NAAR HET VORMSEL 

afspraak in de kerk te Kortenaken:  

11 en 18 september  

telkens van 10 .00 u tot 12.00 u 

24 september  

van 17.00 u tot 19.00 u 

catechese rond het vormselsacrament  en inoefenen 

van de liedjes 

26 september om11 uur : vormselviering 

 


