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Aan de jongens en meisjes uit de parochie Sint Willibrordus die in 2020 gevormd willen 

worden.  

 

Betreft: Aanmelding Heilig Vormsel 2020  

     

 

Beste jongens en meisjes, beste ouders en/of verzorgers,  

  

Binnenkort starten we met de voorbereidingen van het H. Vormsel. De feestelijke 

eucharistieviering waarin de kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel zullen 

ontvangen vindt plaats op zondag 10 mei 2020 in de H. Andreaskerk in Zevenaar. 

Vormheer is Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. 

 

Wat betekent dat, gevormd worden door het Heilig Vormsel te ontvangen? Het is toch 

wel bijzonder als er voorbereidingen voor nodig zijn en er een speciale dag voor wordt 

gereserveerd, die met veel mensen samen wordt gevierd. Het lijkt niet alleen heel 

belangrijk, dat is het ook! 

 

Als baby word je gedoopt in de katholieke kerk. Dat willen je ouders heel graag. Als je 

weer wat ouder bent, doe je de 1ste Heilige Communie. In groep 8 kun je gevormd 

worden, samen met anderen. Daar mag je dan zelf in meebeslissen. Het zijn allemaal 

feestelijke momenten, die aangeven hoe je zelf maar ook hoe je samen met anderen 

kunt groeien in geloof. Gevormd worden wil zeggen dat mensen om je heen (ouders, 

school, kerk) je allerlei dingen willen leren voor later, die belangrijk zijn en blijven. Ook 

door je geloof kun je sterker worden. 

Met elkaar ga je tijdens de voorbereidingen allerlei activiteiten doen, creatief bezig zijn, 

voor jezelf, maar ook voor anderen. 

Wil je gevormd worden? Praat er dan over met je ouders en meld je aan middels 

bijgaand aanmeldformulier. Na aanmelding worden jij en je ouders uitgenodigd voor de 

eerste avond die plaats zal vinden op  dinsdag 14 januari 2020 (18.45-20.30 uur) in 

de H. Andreaskerk te Zevenaar. 

 

Wil je het aanmeldformulier z.s.m. maar uiterlijk 15 december a.s. per mail of per 

post (laten) retourneren aan: 

 

Centraal Secretariaat 

o.v.v. Vormsel 2020 

Kerkstraat 2 

6901 AB  Zevenaar   

Tel 0316-523468  

E-mail: secretariaat@rkliemers.nl 

 

 

In de hoop vele aanmeldingen te mogen ontvangen, tekenen met vriendelijke groet,  

 

Pastoraal team & 

Werkgroep Vormsel 

 

 

Bijlage: Aanmeldformulier deelname H. Vormsel 2020 
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AANMELDFORMULIER H. Vormsel 2020 Parochie Sint Willibrordus 

 

Roepnaam kind / vormeling:…………………………………………………………………………….……  

Achternaam kind/ vormeling:……………………………………………..Geb.datum:……………. 

Adres vormeling……………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/ Woonplaats:……………………………………………………………………………………….... 

Doopnamen vormeling:…………………………………………………………………………………………  

Doopdatum: …………………….. in de………………..………-kerk, te………………………………..  

Datum 1e H.Communie:………………… in de……………………-kerk, te………………………… 

School:………………………………………………………………... Groep:……………… 

  

Roepnaam en achternaam vader:…………………………………………………….…………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………….………………….. 

Postcode/ Woonplaats:……………………………………………………………………….……………….. 

Tel.nr.:……………………………….E-mailadres:……………………………………….………………….. 

 

Roepnaam en achternaam moeder:……………………………………………………………..…….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………….……..……. 

Postcode/ woonplaats:…………………………………………………………………………….………..…. 

Tel.nr.:………………………………..E-mailadres:……………………………………………….……….... 

 

Dit aanmeldformulier uiterlijk 15 december a.s. retourneren aan: 

 

Centraal Secretariaat 

o.v.v. Vormsel 2020 

Kerkstraat 2, 6901 AB  Zevenaar   

Of per e-mail: secretariaat@rkliemers.nl 

 

 

NB. Na ontvangst van dit aanmeldformulier ontvang je van ons een bevestigingsmail en 

een officiële uitnodiging voor de eerste avond die plaatsvindt op dinsdag 14 januari 2020             

van 18.45 uur - 20.30 uur in de H. Andreaskerk te Zevenaar.  

Door inlevering van dit formulier geeft u ons toestemming de door u verstrekte gegevens op te 
nemen en te gebruiken in de ledenadministratie van de parochie Sint Willibrordus. 

 

mailto:secretariaat@rkliemers.nl%20•%20%20www.rkwillibrordus.nl
mailto:secretariaat@rkliemers.nl

