
 Beste jongens en meisjes, 
Wij beginnen al aan de voorbereiding van het vormsel dat jullie – als jij dat wilt – zullen 
ontvangen in groep 8.  
 
De datum, waarop het vormsel zal plaatsvinden, moeten we nog afspreken met de 
Bisschop, maar ons voorstel is zaterdag 9 of 16 november. We kunnen ons voorstellen dat 
je het moeilijk vindt om nu al te beslissen. Daarom kun je je nu opgeven voor de 
voorbereiding. Aan het eind van de voorbereiding krijg je een werkblad, waarop je 
definitief kunt invullen of je gevormd wilt worden. 

 

Het woord ‘vormsel’ is afgeleid van het woord ‘vroom’.  
Oorspronkelijk betekent dat: ‘dapper, krachtig’! 
 

Als je je hebt opgegeven gaan we aan de slag met een werkboek dat voor jullie gemaakt 
is. Dit werkboek gebruiken jullie tijdens de bijeenkomsten bij het 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. 
 
PS: voor de ouders zijn er twee ouderavonden, het hele programma volgt na de inschrijving. 
 
Aan het vormsel zijn kosten verbonden, €50,- per kind. Dit bedrag wordt betaald tijdens de eerste ouderavond. 
Mochten deze kosten een onoverkomelijk probleem vormen, dan hoeft dat geen belemmering te zijn om aan dit 
vormselproject deel te nemen en uiteindelijk het vormsel te doen. Hierover kan altijd contact worden gezocht met 
pastor Anneke van Veelen. 
 
We vragen jullie nu: ‘Doe je wel of niet mee aan de voorbereiding? Jullie kunnen dat aangeven door een mail te 
sturen naar Annemieke Giebels: miekgiebels@chello.nl  Graag ALTIJD antwoorden, ook als je NIET meedoet. Dan 
weten we zeker dat je het niet vergeten bent. Graag per mail voor 28 juni de volgende vragen beantwoorden (ook 
m.b.t. gastouder): 
 

 
School: 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummer: 
Mobiele nummer vormeling: 
Geboorte datum: 
Doopdatum: 
Kerk (waarin je gedoopt bent): 
e-mailadres: 
Ik doe WEL of NIET mee: 

 
 
Beste ouders, 
Zonder uw hulp kunnen we het niet. Zou u - samen met een andere ouder - gastouder willen zijn en 7 keer een groepje 
van 5 of 6 kinderen thuis willen ontvangen en met hen telkens één hoofdstuk van het werkboek willen doornemen. We 
rekenen op u...... en het is ook nog leuk om te doen! 

 
Ik wil WEL of GEEN gastouder zijn: 
Naam: 
e-mailadres: 
Telefoonnummer:             
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Wilt u nog iets weten? 
Informatie bij de werkgroep vormsel: 
 
1 – Werkgroep leden voor ‘t Vossenhol 
Annemieke Giebels, 
De Strekel 26, tel: 024-6632850 en 
Dorien Kuijpers, 
Ambachtsweg 2, tel: 024-3971787 
 
Werkgroep leden van de parochie: 
Pastor Anneke van Veelen, tel: 06-13100544 
Pastoor Henk Janssen, tel: 06-51105494 
Kloosterstraat 2, tel: 024-3971473 
 
Wij zoeken met spoed ouders voor in de werkgroep! 
Vind je het je leuk om de kinderen en ouders te begeleiden voor het sacrament van het Vormsel? Vind je het leuk 
om het een en ander voor te bereiden, te plannen, etc., dan is deze werkgroep echt iets voor jou!  
Wij zoeken versterking, we doen dit nu met 4 mensen, maar we willen dit heel graag verdubbelen.  
Gewoon, omdat onze kinderen het waard zijn! 
Voor meer informatie over deze werkgroep, neem gerust contact met ons op. 
 
Voor Op de Horst, de Sieppe, Carolus, Adelbrecht, Op de Heuvel en Breedeweg zijn we op zoek naar 
contactouders. Die persoon is dan gedurende het vormseltraject (paar maanden) het aanspreekpunt voor de 
betreffende school.  
We vragen de ouders van de vormelingen om onderling af te stemmen (per school) wie deze taak op zich neemt.  
Van iedere school moeten we een contact ouder hebben, om af en toe wat vragen neer te kunnen leggen. De 
werkgroep is niet groot en kan niet alles alleen. 
Graag de naam van de contactpersoon doorgeven aan een lid van de werkgroep. 
 
Alvast bedankt. 
 

 


