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HET VORMSEL:  

IETS VOOR JOU? 

Catechesewerking 

Sint – Martinus 

Retie  

 

 

23 september 2017 begint de voor-
bereiding op het vormsel met de 
startdag vanaf 9u. 

De groepsbijeenkomsten op zondag 
vallen op de volgende data: 

22/10, 26/11, 10/12, 28/01, 25/02. 

De vormelingendag heeft plaats op 
zaterdag 24 maart 2018.  

Het vormsel heeft plaats op zondag 
8 april 2018. 

Wil je echt meedoen? Praat er maar 
eens over met je ouders.  

Vul dan de inschrijving in en bezorg 
deze strook op de pastorie (Markt 8) 
vanaf 9 uur tot 12 uur of in de brie-
venbus. 

Je ouders zijn uitgenodigd op een     
ouderavond, die gaat over            
de betekenis en de voorbereiding 
van het vormsel.  

Deze infoavond heeft plaats op 
maandag 29 mei 2017 in de  Mantel 
en begint om 20 uur stipt. 

ALGEMENE  INFO 

Telefoon van de pastorie: 014-37.74.84 
 
E-mail: parochie-st.martinus@proximus.be 
E-mail: catechese_retie@yahoo.com 
 
Verdere informatie vind je op 
www.bloggen.be/catechese_retie 

Catechesewerking 

Sint – Martinus 

Retie  



Naam vormeling: ……………………………….

…………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………... 

Geboortedatum : ……………………...……….. 

Geboorteplaats : …………………………………. 
 

Naam vader: ……………………………………….. 

Adres: …………….…………………………………... 

Mailadres: …………………………………………… 

Naam moeder: ……………………………………. 

Adres: ………………………..………………..……… 

Mailadres: …………………………………………… 

Doopsel : waar: …………………..……………….
(parochie) zie eventueel trouwboek  

wanneer : ……………………………………….…... 

door wie : ……………………………….…………… 

… is een bijzonder moment in je leven! 

Binnenkort begint er een nieuwe fase 

in je leven: een nieuwe school,           

afscheid van heel wat klasgenoten, 

zoeken naar een eigen levenshouding, 

naar waarden en idealen.  

Er is van alles en nog wat aan het  ver-

anderen. En iedere keer mag je zelf 

mee beslissen. Op dit moment in je  

leven staat ook het vormsel. 

Toen je klein was, lieten je ouders je   

dopen. Zo lieten je ouders je ook     

meedoen met de eerste communie.  

Je bent nu wat ouder. Nu kan je zelf 

meedenken of je gevormd wil worden. 

Of je verder wil gaan op de weg die 

een hele groep christenen in de we-

reld gaat. Een weg samen met Jezus. 

 

Met de steun van mensen, die hetzelf-
de hopen en geloven als jij, gaat dat 
best. Wanneer je ’ ja ’ zegt op deze 
uitnodiging, zal God je helpen om     
iemand te worden die stevig in zijn 
schoenen staat om christen te zijn in 
deze wereld. 

Samen met de kracht van de Geest zal 
dit wel lukken.  

Het vormsel heeft pas een betekenis 
in je groei naar volwassenheid als je 
de nodige voorbereidingen volgt.  

Deze voorbereiding bestaat uit een 
aantal groepsbijeenkomsten waaron-
der de vormelingendag in ons bisdom. 

In je groei als mens is het belangrijk 
om samen met anderen te leven en te 
vieren.  

In dit opzicht worden de vormelingen 
wekelijks in de eucharistieviering    
verwacht, om zo te groeien in            
die gemeenschap. 

Inschrijving  vormsel    Het vormsel ….      Wat is dat eigenlijk? 


