Wat is het Vormsel
Soms moeten we keuzes maken in ons
leven. Jezus helpt ons om het goede te
kiezen. Met Pinksteren zond Jezus de kracht
van de heilige Geest over zijn leerlingen.
Door de kracht van de heilige Geest gingen
Jezus’ leerlingen overal naar toe om mensen
te dopen en over Jezus te vertellen.
Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen. Bovendien vraag je
of de heilige Geest je wilt helpen op jouw weg door het leven. De
bisschop of zijn plaatsvervanger legt zijn hand op je hoofd en zalft je met
Chrisma, net als tijdens de Doop. Je wordt maar één keer gevormd, net
als je ook maar één keer wordt gedoopt.

Wanneer kun je gevormd worden
Ieder jaar ontvangen leerlingen uit groep 8 van alle basisscholen in de Sint
Annaparochie en de Sint Christoffel Parochie het Vormsel. Nieuw is dat
beide parochies het samen gaan doen. Ook jij kunt gevormd worden als je
gedoopt bent en je 1e communie hebt gedaan. Ook als je nog niet
gedoopt bent of 1e communie hebt gedaan, maar wel gevormd wilt
worden dan is dat geen probleem. Dan neem je gewoon contact met ons
op en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Een paar belangrijke datums
 Do 17 september startbijeenkomst voor ouders en vormelingen van
de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie om 19.30 uur in
de H. Quirinuskerk, Dorpsstraat 51, Steenbergen.
 Do 8 oktober: 1e bijeenkomst van 17.00-20.00 uur voor alle
vormelingen in parochiecentrum H. Quirinuskerk.
 Vr 29 januari: vormselviering in de H. Gummaruskerk in
Steenbergen. De viering begint om 19.00 uur.

Over ons
Wij zijn de werkgroep vormselvoorbereiding van de Sint Annaparochie en
Sint Christoffelparochie. Samen met het pastoraal team gaan wij aan de
slag om jullie op een leuke manier voor te bereiden op het Vormsel.

Kosten
Hier volgen nog een paar woorden over de kosten die met name bedoeld
zijn voor jullie ouders. Aan de voorbereiding op het heilig Vormsel zijn
kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door het Bisdom van
Breda. Wanneer u geen parochiebijdrage betaalt dan wordt een bedrag
gevraagd dat gelijk is aan het bedrag voor één jaar parochiebijdrage. Voor
2020 is dit bedrag per gezin vastgesteld op € 122, -.
De kosten voor het vormselprojectboek ‘Vormselkracht’ en de kosten
voor materiaal bedragen samen €25,00. Dit bedrag kan op de
startbijeenkomst betaald worden. Kosten voor het Lopend Vuurtje
worden betaald door de parochie.

Contact
Telefoon: 0167-561671 (Sint Annaparochie)
0164-682310 (Sint Christoffelparochie)
E-mail:
vormsel@sintannachristoffel.nl

Inschrijven
Inschrijven voor het Vormsel via de website:
http://sintannaparochie.com
https://www.sint-christoffel.nl
Aanmelden kan bij voorkeur via de website, maar kan ook nog op de
startbijeenkomst. De startbijeenkomst is voor ouders en vormelingen.
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