Aanmeldingsbrief Vormsel 2020
Beste ouders van kinderen van groep 8 of in de leeftijd om het Vormsel te ontvangen (12 jaar en ouder; jonger in overleg),
We nodigen je graag uit om je kinderen in te schrijven voor het ontvangen van het
sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten,
(doopsel, Communie en Vormsel), waardoor jullie kinderen helemaal bij de Kerk
zullen horen. Ze werden gedoopt toen ze klein waren en hebben 3 jaar geleden de
Eerste Heilige Communie ontvangen. In het Vormsel ontvangen ze Gods Heilige
Geest en zo worden jullie kinderen helemaal lid van de Kerk en kunnen ze nog verder blijven groeien in het geloof.
Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd op een nog vast te stellen eerste zondag
van de maand in het najaar, in principe in november of december. De voorbereiding
op het Vormsel bestaat uit:
1. Een ouderavond (alleen voor de ouders) om met elkaar kennis te maken. Deze
ouderavond vindt plaats in maart. Aansluitend aan de eerste Mis op 1 maart.
2. Catecheselessen in de maanden maart-juni en september-oktober. Data, locatie
en tijdstip in overleg met de ouders.
3. Deelname aan de H. Mis op de eerste zondagen van de maand om 10.00 uur in de
Tomaskerk en de catechese aansluitend tot 12.30 uur. De eerste Mis vindt plaats op
zondag 1 maart om 10.00 uur in de Tomaskerk (Donderbegweg 45 Roermond).
Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 1 maart 2020 in te
leveren op de pastorie (Nassaustraat 90, Roermond) of door het formulier per email
te versturen. Bel me of stuur me gerust aub een e-mail als u vragen hebt of als u
verhinderd bent op 1 maart.

!

Pastoor Wilson Varela
Nassaustraat 90, 6043 ED Roermond
0611332962
wilson_varela@hotmail.com
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