
Uitnodiging Vormsel 2023 

St. Jorisparochie Almelo 

 

 

Vanaf dat uw kind in groep 8 zit van de basisschool, kan hij/zij het sacrament van het 

Vormsel gaan ontvangen.  

In het sacrament van het Vormsel ontvangt je de kracht van Gods heilige Geest. Het is het 

sacrament dat aan tieners wordt toegediend als zij in de laatste groep van de basisschool 

zitten, een scharniermoment in hun leven. Want zij gaan dan eigen keuzes maken, zij gaan 

steeds meer ontdekken wat hun gaven en talenten zijn waarmee zij hun weg mogen gaan in 

het leven. Een ontdekkingsreis die niet altijd zonder moeilijkheden verloopt. U als ouder zult 

hen daarbij begeleiden en opvangen waar nodig.  

 

Veel jongeren vragen zich af: waarom zou ik mijn Vormsel doen?  
Voor tieners is de motivatie niet zo gemakkelijk onder woorden te brengen.  

Het Vormsel kan worden gezien als een cadeau, een cadeau in de vorm van de heilige Geest 

die je ontvangt bij het Vormsel. Het ontvangen van de heilige Geest bij het Vormsel kan de 

jongeren kracht en steun geven bij het maken van de verschillende keuzes waar ze voor 

komen te staan in hun leven.  

 

Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een voorbereidingstijd. Deze voorbereiding 

vindt voornamelijk plaats op een aantal zaterdagmiddagen, in de pastorie van de St. Georgius-

basiliek. Ook als uw kind twijfelt of hij/zij het Vormsel zal willen ontvangen, is het van harte 

welkom bij de voorbereiding.  

 

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 25 juni 2023. 

U kunt uw kind aanmelden bij het secretariaat van de Sint Jorisparochie, e-mail: 

secretariaat@stjorisparochie.nl   

Na de aanmelding ontvangt u per mail een aanmeldingsformulier. 

Na de bevestiging van de aanmelding ontvangt u van de werkgroep een uitnodiging voor de 

ouderavond. De voorbereiding start op zaterdagmiddag 13 mei 2023.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het pastoraal team en de Werkgroep Heilig Vormsel  

 

Bea Oude Mulders, parochiecatecheet St. Jorisparochie Almelo 

Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl  
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