
  Beste jongens en meisjes, 
 
Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben Joke Huisintveld, pastor van de Cosmas en 
Damianusparochie. 
 
Je zit in groep 8. Dan mag je het Vormsel gaan doen. Ik mag de voorbereiding van het 
Vormsel op mij nemen. In november gaan we daarmee beginnen. De Vormselviering zal 
in het voorjaar van 2023 zijn. 
 
We kunnen ons voorstellen dat je nu nog niet weet of je aan het Vormsel mee wil doen. 
Tijdens de voorbereiding kun je daar over nadenken.  Aan het eind van de 
voorbereiding krijg je een werkblad. Daarop kun je invullen of je gevormd wil worden. 

 
Tijdens deze voorbereiding willen wij met jou ontdekken wat belangrijk is voor je leven. Eens werd je gedoopt door 
je ouders en nu willen wij nadenken over die doop en het ontvangen van het Vormsel. Wat dat betekent, daar gaan 
wij het over hebben. 
 
Je krijgt een werkboek dat voor jullie gemaakt is. Dit werkboek gebruiken jullie tijdens de bijeenkomsten bij een 
gastgezin. Er zijn 7 bijeenkomsten van 1,5 uur in het gastgezin. Daarnaast komen we nog enkele keren samen in de 
kerk, bezoeken we de St. Jan in den Bosch en doen we een andere activiteit. Een vol programma, maar wel leuk.  
 
Voor de ouders zijn er drie ouderavonden. De volledige planning wordt gemaakt zodra bekend is hoeveel 
vormelingen er mee doen. 
 
Voor het Vormsel moet €60,- per kind betaald worden. Dit bedrag wordt betaald na de voorstelviering in januari. 
Mochten deze kosten een groot probleem zijn, dan hoeft je dat niet tegen te houden aan dit vormselproject mee te 
doen. Hierover kan altijd overlegd worden met pastoor Aloys van Velthoven of pastor Joke Huisintveld. 
 
We vragen jullie nu: ‘Doe je wel of niet mee aan de voorbereiding?” Jullie kunnen dat aangeven door een mail te 
sturen naar het secretariaat: info@parochiegroesbeek.nl.  Graag ALTIJD antwoorden, ook als je niet meedoet. Dan 
weten we zeker dat je het niet vergeten bent. Alvast bedankt! 
 
Wil je nog iets weten? Neem dan contact op met: 
Pastor Joke Huisintveld, tel: 06-19153832 
Pastoor Aloys van Velthoven, tel: 06-20164473  Kloosterstraat 2, tel: 024-3971473 
 
Hartelijke groet van pastor Joke Huisintveld 
 
Graag per mail voor 15 oktober 2022 de volgende gegevens invullen: 

 
School: 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Mobiele nummer vormeling: 
Geboortedatum: 
Doopdatum:      
Kerk (waarin je gedoopt bent): 
Als je niet in Groesbeek gedoopt bent en je wil wel meedoen, moet je een doopbewijs vragen in de parochie waar 
je gedoopt bent. Deze moet je als bijlage bij de mail sturen  
e-mailadres: 
Ik doe WEL of NIET mee: 
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring op onze website.: 
www.parochiegroesbeek.nl  
 

Vormsel  
2023 
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