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Beste jongens en meisjes van groep 8 en jullie ouders/verzorgers, 

 

 

Jullie zitten nu in het laatste jaar op de basisschool en er gaat van alles veranderen in jullie leven.  

Samen heb je heel wat kennis van zaken opgedaan in de basisschool. En dat gaat goed van pas komen als je 

naar een middelbare school moet gaan. Misschien heb je de keuze al gemaakt naar welke school je volgend 

jaar gaat, misschien nog niet en ben je daar nog niet uit.  

Geen nood, je hebt nog ruim de tijd om een beslissing te nemen! 

 

Op deze drempel naar volwassen worden, willen wij als parochie, als geloofsgemeenschap, jou graag de 

helpende hand toesteken door het Sacrament van het Vormsel te vieren.  

Want nadat je reeds het Doopsel en de Eerste Heilige Communie hebt ontvangen, volgt nu de volgende stap 

om het geheel te vervolmaken.  

Het Vormsel is de voltooiing van de 2 voorgaande geloofstappen die je met je ouders hebt gezet.  

Maar nu je wijs en oud genoeg bent om zelf stappen en keuzes te maken kan je ook zelf zeggen:  

“Ik ga ervoor!” 

 

En niet te vergeten er is iemand die je daarbij helpen kan! Gods Geest, die door Jouw doopsel in jou woont, 

wil graag helpen om goede beslissingen te nemen zodat je elke dag weer groeien kan tot de jonge man of 

vrouw die je ooit zult zijn. 

 

Van harte nodigt de Norbertusparochie jou uit om je aan te melden om dit prachtige feest te vieren.  

Gods heilige Geest wil jou graag bezielen en kracht geven. Hij wacht op jou! 

 

Op zondag 23 november om 11.00 uur zal Vicaris Ron van den Hout namens onze Bisschop  

het Heilig Vormsel toedienen in de Petruskerk te Hilvarenbeek. 

Voorafgaand hebben we enkele samenkomsten op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur.  

Datum en plaats staan hier vermeld. 

Woensdag 1 oktober 19.00uur-19.45uur info-avond voor ouders en kinderen in de Petruskerk Hilvarenbeek 

Donderdag 16 oktober  16.00 uur- 17.00 uur eerste vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk Diessen 

Donderdag 30 oktober  16.00 uur- 17.00 uur tweede vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk Diessen 

Donderdag 6 november  16.00 uur- 17.00 uur derde vormselbijeenkomst in de Willibrorduskerk Diessen 

Donderdag 20 november  16.00 uur- 17.00 uur vierde vormselbijeenkomst in de Petruskerk Hilvarenbeek 

Zondag 23 november 11.00 uur vormselviering in de Petruskerk Hilvarenbeek  

 
Schrijf je in met de bijgevoegde brief die je inlevert of terugmailt vóór 26 september a.s. op onderstaand adres. 

 

met vriendelijke groet, 

 

Steven Barberien en Gust Jansen, pastores 
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Naam: 
 
Geboortedatum: 
 
Doopnamen: 
 
Doopdatum en plaats van het doopsel: 
 
Datum en plaats van de Eerste Heilige Communie: 
 
Adres: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer 
 
Email: 
 
Op welke school zit jij en in welke groep? 
 
Namen en voornamen van je ouders: 
 
Adres van ouders indien anders dan je eigen adres: 
 
Stuur deze brief naar ons parochiesecretariaat, of doe hem daar in de brievenbus. 
 
Parochie H. Norbertus t.a.v. Vormselwerkgroep 
“Aanmelding vormsel 2014” 
Heuvelstraat 1,  5087AA Diessen 
 
 
P.S. Verder contact of informatieverstrekking zal via de mail gebeuren, dus let op:  
vul je e-mail adres goed in 


