
 

Aan de ouders/verzorgers van de vormelingen 2014 

 

                            Ubach over Worms, 15 januari 2014 

Beste mensen, 

Uw zoon of dochter zit in het laatste jaar van de basisschool. Er zal een 

grote stap in het leven gezet worden: de overgang naar de middelbare 

school, op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De kerk sluit hierbij aan 

door het vieren van het Sacrament van het Vormsel, de voltooiing van 

Doopsel en Eerste Communie: met de doopkaars in hun hand, zich bewust 

van de aanwezigheid van Jezus in hun leven, spreken de vormelingen zelf 

hun geloof uit en worden ze gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. 

Het Vormsel is daarmee het derde Sacrament van christelijke initiatie en 

tevens het Sacrament van christelijke volwassenheid. Een bijzonder 

gebeuren! 

Voorbereiding Al sinds groep 4 ontvangt uw kind wekelijks catechese op school, vanuit de parochie 

aangedragen door onze catecheten: Marion Kockelkoren en Dionne Penders. In dit laatste jaar 

verzorgt ondergetekende de catechese. Als parochie vinden we die band met school en kinderen 

zeer belangrijk. We vinden het fijn dat de contacten met de scholen zo goed zijn: school en parochie 

liggen daarmee in elkaars verlengde waar het gaat om de vorming van de jeugd in een christelijke 

geest. 

Vormselviering We houden jaarlijks in ons parochiecluster twee vormselvieringen: een in 

Abdissenbosch (BS De Wegwijzer) en een in Lauradorp (BS An d’r Put en BS De Speurneus). De data 

zijn in overleg met de scholen en de vormheer van het bisdom vastgesteld op 

- Abdissenbosch:  vrijdag 13 juni 19.00 uur 

- Lauradorp:   vrijdag 20 juni 19.00 uur 

Zoals elk jaar geldt dat vormelingen in principe met hun eigen school meedoen, maar als dat qua 

datum of door omstandigheden absoluut onmogelijk is, kan men in overleg met school en pastoor 

individueel naar de andere datum uitwijken. 

Vormheer Het vormsel wordt dit jaar door de bisschop zelf , mgr. F. Wiertz, toegediend. 

De viering Gospelkoor Gioia zal voorgaan in de zang in de beide vieringen. Met de vormelingen en 

hun leerkrachten wordt de viering tevoren in de kerk doorgenomen. Een aantal vormelingen zal ook 

bijzondere taak toebedeeld krijgen, in overleg met de leerkrachten. 

 

 



Praktische aanwijzingen  

- u wordt met klem gevraagd uiterlijk 18.40 uur in de kerk aanwezig te zijn en uw plaatsen in te 

nemen (de vormelingen weten na het oefenen waar dat is). De gezinnen van de vormelingen zitten 

vooraan, de andere familieleden daarachter. 

- om 18.45 uur zullen de jeugd- en jongerengroepen van de parochies ons met zang en dans (sign 

language) inleiden in de viering, die er om 19.00 uur op volgt. De ervaring leert dat dit een heel 

bijzonder en mooi moment is, een mooie opstap naar de indrukwekkende plechtigheid die volgt! 

- denkt u aan de doopkaars! Als u er geen meer heeft, kunt u dinsdag tot en met vrijdag op de 

pastorie (Kerkberg 7, 10-12 uur) een nieuwe aanschaffen 

- we gebruiken geen boekjes meer in de kerk, daar de viering eigenlijk vanzelf ‘loopt’ 

- tijdens de vormselplechtigheid komt u met de vormeling naar voren, u legt uw hand op zijn of haar 

schouder als u samen voor de vormheer staat, de vormeling zegt zijn/haar naam en de vormheer 

zalft hem/haar op het voorhoofd. Daarna feliciteert hij u en gaat u met z’n drieën naar de 

leerkrachten, die u eveneens feliciteren en u een oorkonde aanreiken. In principe zijn het de beide 

ouders die de vormeling naar voren begeleiden, maar als de omstandigheden anders zijn, kan ook 

een van de ouders of iemand anders mee naar voren komen. 

Aanmelden Bijgevoegd vindt u een aanmeldingsformulier dat s.v.p. volledig ingevuld op school 

ingeleverd dient te worden. 

Bijdrage Aan de viering van het Vormsel zijn voor u geen kosten verbonden, maar namens het 

kerkbestuur spreek ik graag de wens uit dat ook deze viering en de catechese er naar toe u mag 

inspireren om ook in financiële zin de parochie naar vermogen mee gestalte te geven en te dragen. 

Zoals wellicht bekend ‘draait’ de parochie louter op giften van parochianen. Het merendeel van de 

inkomsten komt uit gezins- of kerkbijdrage. Op het parochieblad ‘t Kirkebledje’ dat u maandelijks 

thuis ontvangt staan de rekeningnummers van de respectievelijke parochies vermeld. Uw gift – ook 

klein of eenmalig - is meer dan welkom! 

Christoffeldag Bijgevoegd vindt u ook een uitnodiging voor de jaarlijkse Christoffeldag voor alle 

vormelingen in Limburg, op 5 april te Roermond. Het is een dag van sport en spel in de stad van de 

bisschop, die daarmee uitnodigt tot een ‘tegenbezoek’. Als u het strookje inlevert op school samen 

met het aanmeldformulier dan zorgen wij voor vervoer en begeleiding op deze dag. 

Om stil te staan bij de betekenis van het H. Vormsel wordt u een 

ouderavond aangeboden op maandag 31 maart.  

Deze begint om 20.00 uur in Bei d’r Joep, Park Ter Waerden 

(Sportlaan 7) in Waubach (2
de

 verdieping).  

 

 

Hartelijk groetend,  E. Smeets, pastoor 



Aanmeldformulier Heilig Vormsel 

INLEVEREN OP SCHOOL VOOR 21 FEBRUARI 
1. Familienaam vormeling:  

 Doopnamen:  

 Roepnaam:  

 Geboortedatum:  

   

2. Doopseldatum:  

 Parochiekerk en plaats doopsel:  

   

3. Familienaam vader:  

 Doopnamen:  

 Geboorte datum:  

   

4. Familienaam moeder:  

 Doopnamen:  

 Geboorte datum:  

   

5. Broers en zussen  

 - naam:  

   geboorte datum:  

 - naam:  

   geboorte datum:  

 - naam:  

   geboorte datum:  

   

6. Adres:  

 Postcode:  

 Telefoonnummer:  

 Email:  

   

7.  School en groep:  

   

8.  Handtekening ouder:  

 


