
Het Vormsel 

Voor het Vormsel worden de kinderen uitgenodigd die dit jaar gestart zijn in de brugklas.                    
Zij worden persoonlijk gevraagd via brief en bezoek aan huis om deel te nemen aan de 
voorbereidingen voor het Vormsel.                                                                                                      
Soms is ons een kind of adres onbekend dan kunt u ons bereiken via de informatie op deze 
website.  

Vooraf worden de ouders uitgenodigd voor een algemene informatieavond. 

De voorbereiding bestaat uit 5 of 6 bijeenkomsten en wordt door de werkgroep samen met de 
ouders vormgegeven aan de hand van verschillende thema’s. Er worden diverse spelvormen 
toegepast. Het worden gevarieerde en uitdagende avonden passende bij deze jonge doelgroep. 
De vormelingen kunnen aan de hand van verhalen uit het leven, zelf ontdekken wie ze zijn en 
hoe ze in het leven willen staan. Ze leren dat te doen vanuit hun talent, passie of geloof.             
Het zijn gezellige avonden met een drankje en natuurlijk iets lekkers. 

De kinderen worden ook uitgenodigd om in de praktijk vorm te geven aan hun leven met en voor 
elkaar. Als afsluiting van het project hebben zij bijvoorbeeld de afgelopen jaren onder leiding 
gekookt voor 'ouderen' waarvoor de vormelingen zelf iemand uitgenodigd hadden. Daarnaast is 
er in het voorjaar de 'Bavodag' in de kathedraal in Haarlem waar we samen naar toe gaan.             
Een leerzaam maar bruisend bezoek aan een klooster met een nachtje erbij behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

Aan deze avonden + uitjes zijn wel enige kosten voor de ouders verbonden. De parochie draagt 
daar ook aan bij. 

De laatste jaren werd het Vormsel samen met de parochie Venhuizen gedaan en werden de 
voorbereidingsavonden wisselend in Hoogkarspel en Venhuizen gehouden.                                        
De plaats van de voorbereidingsavonden hangt dit jaar af van het aantal deelnemende kinderen. 
Zijn er voldoende kinderen dan wordt het Hoogkarspel en/of Venhuizen.                                                   
Bij te weinig deelname clusteren we de Streek-parochies en werken we samen tijdens de 
voorbereidingsavonden. 

Dit jaar is de Vormselviering voor het eerst regionaal geregeld.                                                  
Datum: zaterdag 15 april 2023, in welke parochie is nu nog onbekend.                                                                                                                                                    

Vormselwerkgroep: Samen verder… 
 

Kapelaan P. Piets 
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