
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vught, 7 september 2017 

 

Aan: de leerlingen van groep 8 van alle katholieke basisscholen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt 

en hun ouders/verzorgers. 

 

Je ouders/verzorgers hebben je vele jaren geleden laten dopen. Je zou hen kunnen vragen welke 

bedoeling zij daarmee toen hadden. In ieder geval ben je nu christen. 

 

Nu zit je in de laatste groep van de basisschool en aan het einde van dit schooljaar begint voor jou 

een heel nieuwe periode in je leven. Je bent op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. 

 

Het sacrament van het Vormsel is in de kerk een teken van volwassenheid. Nadat je gevormd bent, tel 

je in de kerk mee. Je hoort meer bij de volwassenen dan bij de kinderen. Je ontvangt in het Vormsel 

de heilige Geest, die je sterk maakt om zelf keuzes te maken en je kiest ervoor om de keuze van je 

ouders/verzorgers om je te laten dopen, zelf over te nemen en als christen in de wereld te leven. 

 

Nu heb je daar misschien nog niet zo over nagedacht en weet je eigenlijk nog niet of je het sacrament 

van het Vormsel wel wilt ontvangen. Daarom organiseren wij een informatieavond waar wij uitleg geven 

en ook zullen vertellen hoe wij jullie helpen om je op dit Vormsel voor te bereiden. Ook kun je op deze 

avond je eventuele vragen over het Vormsel stellen. Na deze avond kun je dan besluiten wel of niet 

mee te doen. 

 

Deze informatieavond wordt gehouden op donderdag 14 september 2017 van 20.00 uur tot 20.45 uur 

in de H. Hartkerk, Loeffplein in Vught.  

Deze avond is bedoeld voor alle kinderen met hun ouders/verzorgers, die erover denken om zich te 

laten vormen. 

 
De vormselviering wordt gehouden op zondag 10 juni 2018 om 11.00 uur in de Heilig Hartkerk te 

Vught. 

 

Voor nadere inlichtingen kunt je terecht bij: 

Mariëtte Versteeg            tel: 06-11276506    mhversteeg@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Vormselcatechese,  

Edith Stein Parochie 

Vught 
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