
Aanmeldingsbrief Vormsel 2015 !
Beste leerlingen uit groep 8 en beste ouders, !
We willen je dit jaar graag uitnodigen om je in te schrijven voor het ontvangen van het 
sacrament van het Heilig Vormsel, als laatste van de drie initiatiesacramenten, waardoor jullie 
helemaal bij de Kerk zullen horen. Jullie werden gedoopt toen jullie klein waren en jullie 
hebben 3 jaar geleden de Eerste Heilige Communie ontvangen. Bij het Vormsel ontvangen 
jullie Gods Heilige Geest en zo wordt je helemaal lid van de Kerk! Het Vormsel is o.a. nodig 
als je later peetoom of peettante wil zijn bij het doopsel van een ander kind of als je voor de 
kerk wil trouwen, daarom is het voor jullie beter om het Vormsel dit jaar te ontvangen om dat 
niet later als je ouder bent te moeten doen. !
Het Vormsel zal voor de kinderen van onze parochies op een nog nader te bepalen datum rond 
OKTOBER 2015 worden toegediend. De voorbereiding bestaat uit: !
1. Één ouderavond (alleen voor de ouders) om kennis te maken in de Tomaskerk 
(Donderbergweg 45). Tijdstip en datum wordt medegedeeld na aanmelding van uw kind. !
2. 10 catecheselessen die, in de maanden april, mei en juni, in de Tomaskerk gegeven zullen 
worden, in principe op de dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30, maar dit kan worden aangepast 
in overleg met de ouders. !
3. Het bijwonen van een aantal jongerenvieringen op de zondagochtend om 10.00 uur in de 
Tomaskerk en de catechese aansluitend tot 12.30 uur. Deze vieringen zijn telkens op de eerste 
zondag van de maand. De eerste viering is op zondag 1 maart. !
Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 22 februari 2015 in te 
leveren op de pastorie (Nassaustraat 90, Roermond) of door het versturen van de gegevens van 
uw kind per email. !
Pastoor Wilson Varela      
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond     
0611332962 
wilson_varela@hotmail.com !
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