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Aan  

kinderen van groep 8 (schooljaar 2022-2023) of ouder en hun 

ouders/verzorgers 

 

Betreft: Aanmelding Heilig Vormsel 2023 

 

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

 

Vanaf vandaag kun je je opgeven/ kunt u uw kind opgeven voor deelname aan de 

voorbereidingen op het ontvangen van het sacrament van het heilig Vormsel van 2023. 

Deze voorbereidingen beginnen met een gezamenlijke informatieavond voor zowel de 

aankomende vormelingen als hun ouders. Deze informatieavond vindt plaats op 

woensdag 8 februari 2023 om 19.00 uur.  

 

Het sacrament van het vormsel is een mooi en waardevol feest. Maar wellicht ook 

moeilijk voor sommigen. Daarom vraagt het de nodige voorbereiding en investering. 

Tijdens de voorbereidingen doen we allerlei activiteiten, creatief bezig zijn, voor jezelf, 

maar ook voor anderen. Iedere vormeling ontvangt een werkmap. 

 

Op de informatieavond krijg je / krijgt u de overige data van de voorbereidingen en de 

datum van de viering van het heilig Vormsel.  

 

We ontvangen van jou / u graag het bijgevoegde aanmeldformulier z.s.m. maar uiterlijk 

23 december 2022 per mail of per post  

 

Centraal Secretariaat 

o.v.v. Vormsel 2023 

Kerkstraat 2 

6901 AB Zevenaar  

Tel 0316-523468  

E-mail: secretariaat@rkliemers.nl 

 

We hopen op voldoende aanmeldingen om het in onze parochie te houden. De 

mogelijkheid bestaat namelijk, bij te lage deelname, dat we het samen met een 

buurparochie organiseren. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het pastoraal team 

 

 

Bijlage: Aanmeldformulier deelname H. Vormsel 2023 
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AANMELDFORMULIER Sacrament H. Vormsel 2023 

(voor jongeren in groep 8 van schooljaar 2022-2023 of hoger) 

 

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 ouder 1:…………………………………………………….………………. 

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

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

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

 

Roepnaam en achternaam ouder 2:……………………………………………………………..……… 

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

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

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

 

Dit aanmeldformulier uiterlijk 23 december 2022 retourneren aan: 

 

Centraal Secretariaat 

o.v.v. Vormsel 2023 

Kerkstraat 2, 6901 AB  Zevenaar   

Of per e-mail: secretariaat@rkliemers.nl 

 

 

NB. Na ontvangst van dit aanmeldformulier ontvangt u / uw kind van ons een 

bevestigingsmail en tevens een uitnodiging voor de gezamenlijke informatieavond dd. 8 

februari 2023 om 19.00 uur. 
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