In welke kerk is de voorbereiding?
Voor een aantal gemeenschappen vindt
de voorbereiding gezamenlijk plaats.
- Kinderen uit de H.Geestkerk,
H.Kruiskerk, St.Ansfriduskerk en
St.Henricuskerk volgen met elkaar de
voorbereiding, in één van deze kerken.
- Kinderen van de St.Martinuskerk,
St.Josephkerk en Het Brandpunt
worden elk in een eigen groep
voorbereid. Kinderen uit De Herberg
sluiten aan bij de St.Martinusgroep.
- Jongeren uit de St.Franciscus
Xaveriuskerk volgen de voorbereiding
op 16 jarige leeftijd en worden in een
aparte viering gevormd.
Wat houdt de voorbereiding in?
Voor de start van de voorbereiding
wordt een informatieavond gehouden
voor de ouders/verzorgers en de
kandidaat vormelingen. Enkele weken
later start de voorbereiding, die uit 6
bijeenkomsten bestaat. Er wordt
gewerkt met het project ‘In Vuur en
Vlam’. Verder maakt een kleine stage
in een Verpleeghuis of bij de Voedselbank deel uit van de voorbereiding,
evenals enige vieringen.
In een zgn. 5 euro project laten de
vormelingen zien dat zij in woord en
daad volgelingen van Christus willen
zijn door zich in te zetten voor een
goed doel.

Wanneer is de voorbereiding?
De voorbereiding is meestal aan
het begin van de avond, soms op
woensdag middag.
Mijn kind heeft geen Eerste
Communie gedaan, kan het wel
meedoen?
Kinderen of jongeren die zelf aangeven
dat zij mee willen doen, maar die hun
Eerste Communie niet gedaan hebben,
kunnen ook meedoen. Bij aanmelding
wordt u verzocht dit aan te geven.
Kost het iets?
Er wordt een vergoeding voor de
onkosten (o.a. projectboek) gevraagd.
Deze vergoeding wordt per jaar
vastgesteld.

Meer informatie:
Kijk op www.katholiekamersfoort.nl
Dringende vragen: neem contact op
via catechese@katholiekamersfoort.nl
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Vormsel
Het Vormsel is een feestelijke
gelegenheid.
In de kerk wordt in een feestelijke
viering dit sacrament gevierd. Maar dit
feest staat niet op zichzelf. Het maakt
deel uit van een eeuwenoude traditie
van een gemeenschap van mensen
die geloven in Jezus en die proberen
te leven in Zijn spoor. Het verhaal van
zijn leven, dood en verrijzenis verbindt
alle mensen die in hem geloven.
Het woord ‘vormsel’ is afgeleid van
het woord ‘vroom’. Dat betekent
oorspronkelijk sterk en krachtig.
Door het vormsel wordt een mens
sterk, bezield met geestkracht.
In het latijn, de oude taal van de kerk
heet het vormsel Confimatie, wat
bevestiging betekent. De vormeling
bevestigt zijn doop door zelfstandig ‘ja’
te zeggen op de geloofsbelijdenis.
Vragen?
Tijdens de informatieavond en in de
voorbereiding kunnen alle vragen aan
bod komen. Hierna volgen alvast de
antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is sacrament van het H.Vormsel?
Ooit besloten ouders/verzorgers om hun
kind te laten dopen. Met dit sacrament
begon de opname in de kerk.
De Eerste Heilige Communie (EHC)
werd gevierd toen het kind als 7 jarige
voor het eerst deel ging nemen aan de
H. Eucharistie. Dit was de tweede stap
van initiatie binnen de RK kerk.
De initiatie wordt tenslotte volledig
wanneer ook het sacrament van het
H.Vormsel ontvangen wordt. De jongere
wordt gevraagd of hij of zij inderdaad wil
leven als volgeling van Jezus Christus.
Het Vormsel bezegelt dat de jongere
christen is. Het gebeurt door middel van
zalving met heilige olie. Door de zalving
gaat de vormeling op Christus lijken,
‘Christus’ betekent immers ‘Gezalfde’.

Wie doen er mee?
Kinderen uit groep 8 van de basisschool
of uit de Brugklas kunnen deelnemen
aan de voorbereiding op het Vormsel.
De kinderen die volgens de parochieadministratie in aanmerking komen
worden hiervoor uitgenodigd.
*In de wijken in Amersfoort Noord
(Hoogland, Hooglanderveen, Vathorst,
Nieuwland, Kattenbroek en Zielhorst)
gebeurt dit via de RK scholen in de
wijken. Pastores komen in groep 8
en alle kinderen krijgen een
uitnodigingsbrief mee.
*In de overige wijken van Amersfoort
krijgen de jongeren (en hun ouders/
verzorgers) die in aanmerking komen
om dit jaar hun Vormsel te doen een
uitnodiging thuisgestuurd. Dit betreft
jongeren die in de brugklas zitten.
Wie op 15 september nog geen
uitnodiging heeft ontvangen, maar wel
een kind in groep 8 of hoger heeft dat
deel wil nemen aan de voorbereiding op
het Vormsel, kan contact opnemen
door een email te sturen naar
catechese@katholiekamersfoort.nl
Vermeld in de email de geboortedatum
van het kind / de jongere, en de kerk
waar hij/zij is ingeschreven.

