PAROCHIE H. ELIGIUS
SCHINVELD
Schinveld, november 2017
Beste jongens en meisjes van groep 8, geachte ouders,
Het Sacrament van het Vormsel wordt - zo is de planning - dit schooljaar op vrijdag 25 mei 2018 om 19.00
uur in onze parochiekerk van de H. Eligius toegediend door onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong uit
Roermond.
Toen je ouders je hebben laten dopen vonden zij het belangrijk dat je met het geloof in God en Jezus
kennis maakte. Daarna deed je mee aan de eerste communie en maakte je kennis met de Kerk als
gemeenschap van gelovigen. Nu je in de laatste groep van de basisschool zit, nodigen wij je uit om het
Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.
Wat betekent het Vormsel? Het is het voltooien van de doop. Door het ontvangen van de Heilige Geest krijg
je bijzondere kracht om met Gods hulp vorm aan je leven te geven.
De voorbereiding vindt plaats na de kerstvakantie en omvat ongeveer twaalf bijeenkomsten van een uur.
We gaan er van uit dat je alle bijeenkomsten bijwoont. Anders mis je belangrijke informatie en dat zou
jammer zijn. Deze bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen na schooltijd (15.15 tot 16.15) in het
parochiezaaltje St. Michiel (Michielshoees) in de Kerkstraat 6. Je krijgt hier nog een overzicht van.
Wij vinden het fijn als je meedoet om het Sacrament van het H. Vormsel te ontvangen. Vul het strookje
beneden in, laat het van je ouders ondertekenen en lever het voor 4 december 2017 in op school bij je
leerkracht of op de pastorie.
Geachte ouders,
Op donderdag 14 december 2017 nodigen wij u uit voor een informatieavond. Deze begint om 20.00 uur
in het Michielshuis, Kerkstraat 6. Wij vragen dat tenminste een ouder aanwezig is. Wij willen daarmee
veilig stellen dat duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden en daardoor de voorbereidingsperiode fijn te
kunnen laten verlopen.
Het Sacrament van het H. Vormsel is niet te betalen omdat het een geschenk van de Heer aan ons
gelovigen is. Maar de vormselvoorbereiding brengt voor de parochie onkosten met zich mee. Wij zijn
genoodzaakt een eigen bijdrage van € 50,00 van u te vragen.
Gezinnen die de minimaal gevraagde Kerkbijdrage betalen hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.
Een hartelijk groet van pastoor H. Adema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(hierlangs afknippen)
Roepnaam en doopnamen…………………………………………………………………………………
Achternaam .....................................................................
Adres: …………………………………Postcode …………….. Woonplaats ……………………………
tel. …………………………….

e-mail. …………………………………………………………….……

doet mee aan de voorbereidingsperiode en het H. Vormsel op vrijdag 25 mei 2018 om 19.00 uur in de
H. Eligiuskerk te Schinveld.
Ik ben geboren op ……………….. 20 ….
en gedoopt in de parochiekerk ………………………………….. te …………………………………….
op (doopdatum) ……………………………
Aan de informatieavond voor de ouders op donderdag 14 december zullen … personen deelnemen.
Deze wordt gehouden in het Michielshuis, Kerkstraat 6 te Schinveld om 20.00 uur
…………….…………………………………………………………………
handtekening ouder(s)

