
Aanmelding Vormsel schooljaar 2018-2019 

 

 
 
Beste jongens en meisjes van groep 8, geachte ouders, 
 
 
Al eerder heb je het Doopsel en de Eerste Heilige Communie ontvangen en nu volgt de volgende stap.  
Het Vormsel is de voltooiing van de twee voorgaande geloofsstappen, die je met je ouders hebt gezet.  
Pas door het ontvangen van het Sacrament van het Vormsel, hoor je er helemaal bij! Daarmee maak je de 
cyclus van de drie initiatie-sacramenten af! (Dit is van groot belang voor eventuele keuzes die je later in je 
leven maakt, bijvoorbeeld wanneer je een kerkelijk huwelijk wilt sluiten of peetoom of peettante mag zijn.) 
 
Van harte nodigen wij jou uit je aan te melden om het Vormsel te vieren.  
Gods heilige Geest wil jou graag bezielen en kracht geven in dit mooie Sacrament. 
 
Op zaterdag 17 november 2018 om 19.00 uur zal monseigneur Rob Mutsaerts in de Willibrorduskerk te 
Diessen het Heilig Vormsel toedienen aan alle vormelingen in de gemeente Hilvarenbeek. 
 
Daaraan voorafgaand hebben we op zaterdag 29 september van 13.00 uur - 15.00 uur een samenkomst voor 
alle vormelingen uit onze parochie bij Peerke Donders, Peerke Donderspark 3 te Tilburg. Vervoer daarheen 
moet je zelf regelen ( of onderling afspreken). 
 
De kosten voor het vormsel bedragen € 40. Wij verzoeken u dit bedrag bij aanmelding te voldoen via 
onderstaand rekeningnummer o.v.v. ‘Vormsel 2018-2019’ en de naam van de vormeling. 
 
 
Schrijf je in via het aanmeldformulier, dat je vóór 8 september a.s. inlevert: 

Parochie H. Norbertus 
‘Aanmelding vormsel 2018-2019’ 
Heuvelstraat 1,  5087AA Diessen 

 
Mailen kan ook: info@h-norbertus.nl 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
pastoor Steven Barberien 
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Naam vormeling: 
 
Geboortedatum: 
 
Doopnamen: 
 
Doopdatum en plaats van het doopsel: 
 
Datum en plaats van de Eerste Heilige Communie: 
 
Op welke school zit jij en in welke groep? 
 
Je adres: 
 
Woonplaats: 
 
Namen, voornamen en geboortedatum van je ouders: 
 
 
 
Adres van ouders, indien anders dan je eigen adres: 
 
 
Telefoonnummer ouders en eventueel vormeling: 
 
Email ouders:                                               
Email vormeling:                                          
 
Handtekening ouders:  
 
 
(Met deze handtekening geeft u, in het kader van de Privacywet, tevens toestemming aan de 
Norbertusparochie voor eventuele publicatie van naam en foto van de vormeling via de 
daartoe bestemde eigen communicatiekanalen, zoals Hilverbode, Norbertusbode en website.) 
 
P.S. Verder contact of extra informatie gaat via de mail. Let er dus op dat je zowel je eigen   
e-mailadres als dat van je ouders goed invult!  


