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H. Vormsel 2022- 2023 
 

Beste tieners van groep 8, beste ouders en verzorgers, 
 

Het vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, 

moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.  

Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders hebben beloofd bij het doopsel;  

te willen leven naar het voorbeeld van Jezus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het vormsel 

het teken van de heilige Geest. Het vormsel voltooit de ingroei in de Rooms-Katholieke Kerk. Na het 

vormsel is iemand in de Kerk volwassen. 
 

De voorbereiding op het vormsel begint aan het begin van het laatste basisschooljaar (groep 8) met 

een informatieavond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat 

het jonge gezicht van de Kerk zien. 
 

Vormsel 2022-2023 
 

Gaat uw zoon of dochter dit schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn. 

De vormselvoorbereiding gaat binnenkort weer van start. 

 

De voorbereiding op het vormsel bestaat in onze parochie uit: 

• Een informatieavond voor ouders en vormelingen samen. 

• Zes bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep.  

• Een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles na het vormsel.  

• Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 15 april 2023. 

• Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar. 

• Voor de ouders is er een ouderavond. 

 

We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het 

vormsel en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond voor 

kinderen en hun ouders, op woensdag 21 september in het parochieel centrum, Hoofdstraat 34 

te Kaatsheuvel, om 19.00 uur. Voor alle tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en 

Sprang-Capelle. 
 

U kunt op deze avond het vormselproject inzien en vragen stellen. Na afloop van de informatieavond 

kan uw kind zich aanmelden. De bijdrage voor het hele vormseltraject is € 75. In oktober ontvangt u 

hiervoor een rekening vanuit de parochie. Deze bijdrage is voor het project, de foto, de herinnering en 

overige kosten. 
 

De eerste vormselles is op woensdag 28 september van 18.30 uur tot 20.00 uur in het parochieel 

centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel. 
 

Wij hopen jullie deze avond te ontmoeten, ook (of zeker) als er nog twijfels zijn over deelname.  

Mochten er vragen zijn, bel dan gerust met het parochiesecretariaat. Graag tot ziens in september! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep vormselvoorbereiding. 
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