
 

Groep 2    2020-2021 

 
 

Data bijeenkomsten van de Vormselvoorbereidingen.  

 

Beste ouders, verzorgers en vormelingen, 

 

Hierbij de planning voor de vormsel voorbereiding 2020- 2021. 

Dit jaar hebben we twee groepen vormelingen. De tieners die nu in groep 8 zitten ( groep 2)  en de 

tieners die dit jaar naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. (groep 1). 

Deze groep heeft de vormsellessen al gehad maar kon door het covid 19 virus hun heilig vormsel niet 

ontvangen. Zij zullen samen met jullie het vormsel toegediend krijgen. Ze volgen een eigen traject 

met uitzondering van: Kerst les, Pasen les ,oefenen voor de vormselviering, Power of Fire dag en de 

terugkom bijeenkomst.  

 

De Eucharistieviering van het H. Vormsel, voor alle vormelingen uit de parochie H. Willibrord 

is, 24 april om 19.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Vormheer  Mgr. Mutsaers 

 

Alle bijeenkomsten voor de vormelingen vinden plaats: 

In het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel 

 

Presentatieviering vormelingen De Moer en Loon op Zand  

Zaterdag 23 januari 19.00 uur parochiekerk St. Jans Onthoofding L. o. Z.  

 

Presentatieviering vormelingen Kaatsheuvel en Sprang Capelle  

Zondag 24 januari 11.00 uur parochiekerk St. Jan Kaatsheuvel 

 

Alle data en tijden, voor de tieners die nu in groep 8 zitten z. o. z.  

Houdt u rekening met de corona maatregelingen?  

De voorbereidingen kunnen hierdoor worden aangepast. 

 

Mocht het zijn dat uw kind een les verhinderd is, wilt u dit dan a.u.b. via de mail aan ons doorgeven. 

E- mail voor afmelding; jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

 

De Power of Fire dag 2021 is op zaterdag 10 april 

Deze dag is voor alle tieners uit het bisdom ’s-Hertogenbosch die dit schooljaar 2020/2021 

het H. Vormsel ontvangen. We gaan er samen een mooie en gezellige dag van maken. 

Voor deze dag zijn alle vormelingen uit onze parochie H. Willibrord aangemeld! 

Jullie ontvangen hierover nog nader bericht.  

 

Oefenen vormselviering in de kerk op woensdag 14 april om 18.30 uur tot 20.00 uur 

Verzamelen bij de voordeur van de kerk St. Jan, Kaatsheuvel  

 

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar:  

Parochie H. Willibrord:  e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl    

Annie van Kuijk tel. 361513 of e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl ( catechist) 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Namens pastoor Luijckx en werkgroep vormselvoorbereiding 
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Bijeenkomsten 

vormelingen 
Data en tijd Bijzonderheden 

1e bijeenkomst  

De Helper  

Woensdag 30 september 

18.30 uur tot 20.00 uur les 1               

Heb jij, je oma’s of tantes nog oude grote 

kralen, grote van een knikker?  

Wij kunnen ze goed gebruiken voor een 

gebedssnoer les 2. 

Gezinsviering 

Zaterdag 24 oktober 

19.00 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 
 

Of: 
 

Zondag 25 oktober  

11.00  uur parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel  

Wil je lezen of een doe taak meld 

je tijdig aan bij:  
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

2e bijeenkomst 

Contact  

Woensdag 28 oktober 

18.30 uur tot 20.00 uur les 2        

Thuisopdracht: 

Schrijf een brief aan God. 

Informatie volgt. 

3e bijeenkomst     

Missie  

Woensdag 18 november 

18.30 uur tot 20.00 uur les 3 

Vergeet niet je brief aan God deze 

les in te leveren. 

Gezinsviering 

Zaterdag 21 november 

19.00 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 
 

Of: 
 

Zondag 22 november  

11.00  uur parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel  

Thema: Christus Koning 

Wil je lezen of een doe taak meld 

je tijdig aan bij:  
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

4e bijeenkomst 

Kerst                

Vrijdag 11 december 

18.30 uur tot 20.30 uur.   
Samen met de vormelingen groep 1 

Kerst gezinsviering 

Donderdag  24 december  

16.30 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 

 

 

Donderdag 24 december  

18.30 uur   parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel 

I.v.m corona maatregelen kan deze 

viering op een andere wijze 

worden gevierd. 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Alle vormelingen krijgen een 

taakje in deze viering 

5e bijeenkomst 

Vuur  

Woensdag 6 januari 

18.30 uur tot 20.00 uur les 4     
 

 

Presentatieviering 

Vormelingen  

  

Zaterdag 23 januari  

19.00 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 

  

Zondag 24 januari  

11.00 uur parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel 

 

Alle vormelingen krijgen een 

taakje in deze viering. 

 

6e bijeenkomst 

Ik geloof  

Woensdag 27 januari 

18.30 uur tot 20.00 uur les 5       
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7e bijeenkomst 

Uitdragen  

Woensdag 10 februari  

18.30 uur tot 20.00 uur les 6       
 

Gezinsviering 

Zaterdag 27 februari  

19.00 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 

  

Zondag 28 februari  

11.00 uur parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel 

Wil je lezen of een doe taak meld 

je tijdig aan bij:  
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

8e bijeenkomst 

Pasen              

Vrijdag 12 maart 

18.30 uur tot 20.30 uur.   
Samen met de vormelingen groep 1 

Kerkversiering maken  

 

Woensdag 24 maart 

18.30 uur tot 20.00 uur   

 

Ook enkele ouders zijn hartelijk 

welkom! 

Gezinsviering 

Palmpasen  

Zaterdag 27 maart  

19.00 uur parochiekerk 

St. Jans Onthoofding L.o.Z. 

  

Zondag 28 maart   

11.00 uur parochiekerk 

St. Jan Kaatsheuvel 

Wil je lezen of een doe taak meld 

je tijdig aan bij:  
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl 

Kerkversiering maken  

 

Woensdag 7 april 

18.30 uur tot 20.00 uur   

 

 

Power of Fire dag 

In Den Bosch. 
Zaterdag 10 april 

Wie willen de vormelingen mee 

begeleiden? 

Oefenen in kerk vormelingen 

Woensdag 21 april.  

18.30 uur tot 20.00 uur .  

Parochiekerk St. Jan 

Kaatsheuvel 

Brengen jullie je doopkaars en je 

misboekje mee?   Samen met de 

vormelingen groep 1 

Vormselviering 

Zaterdag 24 april 

om 19.00 u. 

Kerk St. Jan Kaatsheuvel 

Alle vormelingen krijgen een 

taakje in deze viering  

Vormheer: Mgr. Mutsaers 

Samen met de vormelingen groep 1 

Terugkom bijeenkomst   

 

Vrijdag 9 juli 

18.30 uur tot 20.30 uur 

Barbecue. Mocht je een dieet 

hebben laat het ons even weten. 

Samen met de vormelingen groep 1 
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