Uitnodiging Heilig Vormsel
Durf jij te kiezen voor Jezus?
Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,
Je bent begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat
binnenkort voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je en wat wil je later worden?
Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: Laten wij ons kind dopen en
de Eerste Communie ontvangen of niet? Als je bent gedoopt en je hebt de Eerste Communie
ontvangen dan kun je als je weer wat ouder bent ook nog het heilig Vormsel ontvangen.
Nu is nu aan jou om de volgende keuze te maken.
Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken. Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar
graag bij helpen. Wij nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op:
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Wij zullen jullie alles vertellen over het vormselproject, “ In vuur en vlam”, dat geheel in deze tijd
staat en jullie zeker zal aanspreken en inspireren.
De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles.
Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een dag voor alle vormelingen van ons bisdom de
Power of Firedag. Er is een speciaal programma met een Mis in de Sint Jan, workshops, optredens
en sport, spel en verschillende stormbanen om je verder uit te leven. De Power of Fire is op 7 april
2017. Alle vormelingen worden voor deze prachtige, gezellige en sportieve dag opgegeven en we
gaan hier samen naar toe!
Je kunt op de informatieavond het vormselproject inzien en vragen stellen.
Na afloop van de informatieavond kun jij, samen met je ouders/verzorgers, jezelf aanmelden.
De bijdrage voor het hele vormseltraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór 2 oktober
op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de vormeling.
Deze bijdrage is voor het project, de foto, de herinnering en overige kosten.
De eerste vormselles is op woensdag 27 september van 18.30 uur tot 20.00 uur
in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als je nog vragen hebt, bel gerust.
Werkgroep vormsel voorbereiding.
Pastoor Luijckx tel. 361215
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl
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