UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN DE VORMSELVOORBEREIDING

Aan de kinderen/jongeren die in aanmerking komen
voor het heilig Vormsel, en hun ouders/verzorgers,

Amersfoort, september 2020

Beste meisjes en jongens, beste ouders/ verzorgers,
In de Rooms-Katholieke Kerk kennen we de traditie dat jongeren in de leeftijd van ongeveer 12
jaar het sacrament van het heilig Vormsel mogen ontvangen. Volgens onze informatie zou jij,
respectievelijk uw zoon/dochter, hiervoor in aanmerking komen. Je vroeg je wellicht al af of het
met alle coronamaatregelen wel door zou gaan dit jaar. Van het Bisdom hebben we een
vormseldatum gekregen, en als we het goed organiseren moet het ook mogelijk zijn om er een
mooie voorbereiding van te maken. Daarom willen we je met deze brief uitnodigen om mee te
doen aan de voorbereiding op het sacrament van het heilig Vormsel.
Wat is het Vormsel? Het is een vervolgstap op je Eerste Communie. Het heeft dus te maken met
je geloof en met het bij de kerk horen. En met de kracht die je daarvoor ontvangt.
Is het Vormsel wel iets voor jou? Toen je als klein kind gedoopt werd kon je nog niet zeggen dat
je kind van God en volgeling van Jezus wilde worden. Je ouders hebben dat toen namens jou
gedaan. Ze hoopten dat je later ook zelf hiervoor zou kiezen. Nu ben je op een leeftijd dat je
zelf kunt kiezen of je verder wilt op de weg van het geloof, en of je bij de kerk wilt horen. Om je
te helpen een bij jou passende keuze te maken, is er de vormselvoorbereiding.
Na de voorbereiding kun je, als je daarvoor kiest, gevormd worden. Dit gebeurt in een speciale
viering, waarbij aartsbisschop Monseigneur Eijk je de handen oplegt en je zalft met heilige olie.
De vormselviering vindt plaats in op zondag 24 januari 2021 in de St. Martinuskerk.
Ter voorbereiding op de viering komen we als groep bijeen voor een aantal praat- en doe
bijeenkomsten, meestal op maandagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn
leerzaam maar vooral ook heel gezellig. Aan het eind van de voorbereiding beslis je zelf of je
gevormd wilt worden.
Wij nodigen jullie jongens en meisjes, én u als ouders graag uit voor de startavond van het
Vormsel, op maandag 28 september 2020, om 19.00 uur in Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101
in Kattenbroek. Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur. Op deze avond wordt de opgave
voor de voorbereiding definitief door € 40 te betalen. Ook wie nog twijfelt is deze avond van
harte welkom! Je wordt beslist wat wijzer.
Wij zouden het leuk vinden als jij en u als ouders mee zouden doen. Omdat aanmelden voor deze
avond verplicht is, verzoeken wij u de vormeling vóór 25 september aan te melden via e-mailadres
vormselolva@gmail.com. De gegevens die wij graag van u ontvangen vindt u op het tweede blad
van deze brief.
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AANMELDING VOOR DE INFORMATIEAVOND VOOR DE VORMSELVOORBEREIDING

Wilt u onderstaande gegevens voor 25 september e-mailen naar het volgende emailadres:
vormselolva@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Roepnaam vormeling
Voornamen vormeling
Geboortedatum vormeling
Naam ouders/verzorgers
Adres, postcode en woonplaats
Mobiele telefoonnummers ouders/verzorgers (onze ervaring is dat de
bereikbaarheid op de vaste nummers minder groot is, als dat bij u anders is
mag u natuurlijk uw vaste nummer geven.)
Mobiel telefoonnummer vormeling (indien aanwezig)
E-mailadres ouders/verzorgers (tbv alle correspondentie)
E-mailadres vormeling (indien aanwezig)
Bij welke kerk staat de vormeling ingeschreven
In welke kerk is de vormeling gedoopt, indien buiten de parochie, graag
adresgegevens.
Naam van de school

We hopen jou en u op 28 september te ontmoeten!
Namens de Werkgroep Vormselvoorbereiding,
Edith Vos
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