Voorbereiding voor
het Heilig Vormsel 2022
Parochiekernen: De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding
En de Heilige Laurentius.

Leiden, mei 2022
Beste jongens en meisjes die willen meedoen aan het Heilig Vormsel en
beste ouders en verzorgers,
Dit jaar is een spannend jaar voor jou. Je gaat bijna naar de middelbare school. Je komt een
stukje dichter bij de volwassenheid. In de kerk wordt dit belangrijke moment gemarkeerd door het
Heilig Vormsel.
Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende heeft, onder voorbehoud, toegezegd om op zaterdag
5 november 2022 in onze parochie het H. Vormsel te komen toedienen.
Het sacrament van het H. Vormsel is, na het doopsel en de Heilige Communie, de derde stap om
bij de kerk te horen. Wij willen graag gaan beginnen met de voorbereidingen voor dit sacrament.
Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen aan de voorbereidingen. Dus ook jongeren uit de
brugklas en verder, die misschien door omstandigheden vorig jaar niet mee hebben gedaan, zijn
van harte welkom.
Voor de zomer plannen wij 2 bijeenkomsten en na de zomer plannen wij een aantal
bijeenkomsten( 3 of 4). Wanneer en waar deze bijeenkomsten plaats vinden hoort u zo snel
mogelijk.
Na de zomer volgt dan - samen met de Vormelingen uit regio zuid en noord van onze parochie
een Are-you ready-dag en een oefenavond. We hopen dat de kinderen alle bijeenkomsten mee
kunnen doen om het project zo goed mogelijk te volgen. Natuurlijk is een bezoek aan vieringen in
de kerk ook altijd welkom.
Kosten voor het hele traject zijn 35.00 Euro. Daar valt onder: de materialen, Are-you-ready-dag,
foto- en filmopname. Mochten de kosten een bezwaar zijn, neemt u dan gerust contact met ons
op.
Aanmelden voor het traject kan, graag voor 31 mei!
Wij nodigen u dan uit voor een ouderavond via Zoom op dinsdag 31 mei, 20.00 – 21.00 uur.
U krijgt hiervoor een link doorgemaild. Dan geven we meer informatie over het verdere traject.
Dank voor uw medewerking en wij hopen op een goede voorbereiding voor de tieners.
Hartelijke groet, pastoor Broeders en pastoor Smith

Wil je meedoen?
Meld je aan door je contactgegevens door te geven!
Via mail: vriescoppes@telfort.nl
Via telefoonnummer: 071-5896981 / 0648233721
Via het ingevulde strookje in de brievenbus van de pastorie
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
e-mail tiener:
e-mail ouder(s):
Telefoonnummer tiener:
Telefoonnummer ouder(s):

