
Vormsel

Vorm
eigen vorm

en eigen karakter
om verder te groeien

MENS

Jong
wel jezelf

samen met anderen
zoekend naar eigen weg

GA!

Avontuur
vol belofte

mens in ontwikkeling
geloof mag steun zijn

LEVEN

Geloven
met twijfel?

vraagt om ondersteuning
samen zoekend naar antwoorden

SPANNEND!!!

Jezus
de Weg

inspirator voor velen
richtingwijzer ook voor mij?

...JA...!!

Vormsel
bezegeling doop

biddend om kracht
zalf voor de soepelheid

GEEST 

Sacrement
heilige moment

God met ons
steun voor het leven

AMEN

Verdere info

Voor meer info: 
 www.franciscusenclara.com  

en bij het parochiesecretariaat:  
tel. 0571-274445

secretariaat@franciscusenclara.com

Informatiefolder

De vormselviering vindt in onze parochie in 

principe plaats in februari, voor de  

carnaval. Afhankelijk van het aantal vormelingen  

vinden er één of twee vormselvieringen in  

hetzelfde weekend plaats.  

Voorafgaande aan het vormsel komen de vorme-

lingen zes keer bij elkaar rond het project  

‘In vuur en vlam’. We proberen deze voorberei-

ding zoveel mogelijk plaatselijk te organiseren.  

 

De voorbereiding wordt gedaan door één van de 

pastores van het pastoraal team, met medewera-

king van ouders van de vormelingen. 

 

Opgave voor het vormsel vindt plaats in 

september, waarna de bijeenkomsten meestal 

eind oktober starten. Kinderen kunnen  

opgegeven worden bij het contactadres van de 

eigen geloofsgemeenschap. In verband met de 

onkosten die verbonden zijn bij alle activiteiten 

rond het vormsel wordt een financiële bijdrage 

gevraagd. 

 

Voor verdere informatie kan men terecht bij 

eigen contactpersoon, de website en bij het 

secretariaat van de parochie.

‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest’

Moge de Heilige Geest  

jou verder op weg zetten.

samen met andere mensen 

 en verbonden met de weg die Jezus ons voorging.



Als het waait zie je dat niet aan de lucht. 

Wel zien we het aan de bomen die heen en 

weer gaan of voelen we de wind in ons gezicht. 

Het vormsel lijkt op het waaien van de wind:  

het wil ons kracht van Gods Geest geven als 

steun voor ons leven en geloven. Die kracht van 

Gods Geest laat zich zien in ons doen en laten 

van alledag. Daartoe kunnen kinderen rond hun 

12e levensjaar/groep 8 het vormsel ontvangen. 

Het vormsel is één van de zeven sacramenten die 

we in de Katholieke Kerk kennen. In de  

vormselviering worden de vormelingen gezalfd 

door de bisschop of door iemand anders namens 

hem. Tijdens de zalving zegt de bisschop:

  

 

Je zou ook kunnen zeggen: met het vormsel zegt 

de vormeling, na een goede voorbereiding,  

zelf ‘ja’ tegen de doop en het geloof dat hij of zij 

van de ouders/verzorgers heeft meegekregen. 

Op deze leeftijd kan de vormeling daarmee zelf 

zeggen of hij of zij met dat geloof in Jezus verder 

wil in het leven. Dat vieren we met het vormsel. 

Daarbij is het vormsel de afsluiting van de doop, 

maar vooral ook een nieuwe stap in het geloof. 

Bij deze stap spreken we uit dat de Heilige Geest 

van God een kracht en een steun mag zijn op je 

weg door het leven.

In onze parochie willen we dat de kinderen die 

het vormsel willen ontvangen zich daar goed 

op voorbereiden. Daarbij is er ook ruimte voor 

kinderen die twijfelen of ze wel gevormd willen 

worden. Pas op het einde van de voorbereiding 

geven ze zich definitief op voor het vormsel. 

Door aan de voorbereiding mee te doen wordt 

die keuze voor het vormsel ook een eigen,  

bewuste keuze.Voor de kinderen bestaat de 

voorbereiding uit zes bijeenkomsten.  

We gebruiken daarvoor het mooi vormgegeven 

project ‘In Vuur en Vlam’. 

 

De kinderen worden op het vormsel voorbereid 

door één van de pastores van de parochie, met 

medewerking en met hulp van de ouders van de 

vormelingen.

 

Daarnaast worden ook enkele bijeenkomsten 

voor de ouders georganiseerd.Na het vormsel 

wordt voor alle vormelingen van de parochie een 

gezamenlijke afsluitende activiteit ondernomen. 

Zo hebben we in de afgelopen jaar een bezoek 

gebracht aan het klooster van zusters Francisca-

nessen in Denekamp.

In Vuur en Vlam’ is een eigentijds project,  

waarin op een ontspannen en speelse  

manier aandacht wordt gegeven aan verschillen-

de onderwerpen die met het vormsel te maken 

hebben. Naast een toepasselijk verhaal uit de 

Bijbel zijn er bij elke bijeenkomst enkele speelse 

verwerkingsopdrachten, zoals een dilemmaspel, 

een SMS-quiz en het maken van bouwstenen 

voor het Rijk van God. 

De thema’s uit het project zijn:

 

1. HELPER 

2. CONTACT!  

3. MISSIE 

4. VUUR 

5. IK GELOOF 

6. UITDRAGEN

 

Voor elke vormeling is er een kleurrijk werkboek 

waarmee tijdens de bijeenkomsten gewerkt 

wordt en waarmee ook thuis aandacht aan het 

vormsel gegeven kan worden. 

Voor de begeleiders van de bijeenkomsten is er 

een uitgebreid begeleidersboek beschikbaar en 

kan men ook altijd ondersteuning vragen van de 

begeleidende pastor.

Wat is het  
vormsel?

Hoe word je op het 
vormsel voorbereid?

het project  
‘In Vuur en Vlam’

‘ontvang het zegel 
van de Heilige Geest, 
de gave Gods.’

 

‘


