
 

 
 
 

Het vormseltraject is opgebouwd uit een aantal vaste bijeenkomsten 
waar catechese wordt gegeven over de betekenis van het Vormsel en 
alle geloofsaspecten die verband houden met het vormsel zoals de 
Geloofsbelijdenis en de Zeven gaven van de Heilige Geest. 
 
Kampweekend 
Vast onderdeel van het vormseltraject is het kampweekend. 
Dit weekend ligt de nadruk op de eigen vorming van tieners. We staan 
stil bij wat jij wil als tiener, waar sta je voor, welke kant wil je op. 
Daarnaast leer je wat het Vormsel betekent. Uiteindelijk staat de vraag 
centraal: “Kies je ervoor om verder te gaan met je geloof en op welke 
manier geef je dat dan gestalte?” 
 

Buiten de geloofsleer is een belangrijk aspect van het kampweekend de groepsbinding.  
Dit gebeurt door middel van groepsgesprekken, sport & spel vormen, e.d. 
 
Beleef je geloof 
Het vormseltraject is geïntegreerd in het tienerwerk binnen de parochie. 
Buiten de vaste catechesemomenten en het kampweekend maken de aanstaande vormelingen 
kennis met verschillende tiener- en jongerengroepen uit onze parochie, worden zij meer betrokken bij 
diaconale activiteiten “handen uit de mouwen” en zullen zij meehelpen in een eucharistieviering door 
mee te zingen met ons jeugd- en jongerenkoor of een andere actieve rol te hebben in de viering. 
Wat vast staat is dat de vormelingen een gevarieerd en uitdagend programma aangeboden krijgen 
met als klap op de vuurpijl deelname aan de Vuurdoop, welke jaarlijks plaatsvindt in de kathedraal 
van Rotterdam het weekend van Pinksteren. 
 
Ouderbijdrage 
Niet alleen van de aanstaande vormelingen 
verwachten wij een actieve bijdrage, ook de 
ouders/verzorgers mogen aan de slag.  
 
Er worden enkele ouderavonden georganiseerd 
waarbij de ouders/verzorgers worden meegenomen 
in het voorbereidingstraject van hun tiener(s). 

 
 
Deelname 
Als tieners in groep 8 van het Basisonderwijs zitten kunnen ze mee doen met het vormseltraject. De 
reden is dat zij nog niet zo belast zijn met huiswerk en nog in hun vertrouwde omgeving zitten. De 
voorbereidingen dit jaar 2018-2019 doen zij samen met tieners uit de 1e klas van het VO. Dus zitten 
uw tieners in deze leeftijdscategorie, dan zijn ze uitgenodigd om mee te doen met het 
voorbereidingstraject voor het Vormsel, aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website 
(www.katholiekdrechtsteden.nl)  
 
 

Het Vormsel 
Waag de sprong om te geloven… 



 

 
 
 
 
 
 
Het is prachtig als uw tiener de uitdaging aangaat en samen m
zichzelf en het geloof wil aangaan. Uiteraard verwachten we een zo groot mogelijke deelname aan 
activiteiten.  
 
Kostenplaatje 
Er wordt een financiële bijdrage van € 50,00 per tiener gevraagd
te bekostigen in het kader van het voorbereidingstraject Vormsel.
Op de informatiebijeenkomst zal hier nader op worden in gegaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen is niet alleen 
Het vormseltraject is parochiebreed opgezet. Hier is voor gekozen om tieners te laten zien dat zij niet 
de enige zijn die geloven. Niets is bemoedigender dan een grote groep leeftijdsgenoten, zeker in 
deze leeftijdscategorie! 
 
Wil jij (wilt uw tiener) gevormd worden? Dan is het belangrijk d
“Doopsel” en “Eucharistie (1e heilige communie)”  hebt ontvangen. 
een kopie van het doopbewijs! 
 
Ga jij de uitdaging aan om met ons en andere jon
Geef je dan op! 
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