September 2021
Beste ouders,
Het zal u niet zijn ontgaan dat uw kind – een tiener - langzamerhand overgaat naar een
leven op eigen benen. Een tiener zal steeds meer vragen stellen en ook steeds meer eigen
beslissingen willen nemen. Toch hebt u als ouders uw kind laten dopen en de Eerste
Communie laten doen. Het vormselsacrament maakt dat ze volledig in de Kerk worden
opgenomen. Dit laatste cadeau wilt u natuurlijk uw kind graag meegeven. Het ontvangen van
de Heilige Geest is juist in hun groei naar de volwassenheid iets wat u uw kind wil
meegeven.
En de vormelingen zelf dan? Zij zullen vragen hebben over hoe hij/zij zijn/haar leven wil gaan
inrichten. Wat of Wie hun inspiratiebron is en hoe zij het geloof in God in hun eigen leven
gestalte kunnen geven. Vragen waarmee wij aan de slag gaan. Middels spel en creativiteit
willen wij ze vertellen over de bijbel, de volgelingen van Jezus, de Heilige Geest en de Kerk
de sacramenten.
Kennis over het geloof is natuurlijk belangrijk, maar het samen bidden en vieren van de
Eucharistie zijn ook essentieel voor een levendig geloof. Daarom willen we een deel van de
bijeenkomsten plannen vóór de gezinsvieringen in Burcht te Uithoorn, zodat zij daarna met
hun familie kunnen deelnemen aan de gezinsviering.
Kortom we willen ze graag voorbereiden op het Vormsel medio juni 2022. Op vrijdag 1 okt
kunnen we u meer vertellen over het vormselprogramma en over praktische zaken. Wij
nodigen u dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn.
Wanneer
Tijd:
Waar:

vrijdag 1 okt
19.30 uur ( aansluitend aan de repetitie van OpMaat)
Burght Uithoorn (Potgieterplein 4, 1422BB, Uithoorn)

Data van de andere bijeenkomsten tot 2022
• Zondag 17 okt van 9.15-10.30 uur en aansluitend de familieviering
• Zondag 14 nov van 9.15-10.30 uur en aansluitend de familieviering
• Zondag 11 dec Onze Lieve Vrouw van Lourdes Zevenhoven (onder voorbehoud)

Hopelijk hebben we hiermee jullie belangstelling gewekt en zien uw aanmelding graag
tegemoet. Aanmelden voor de informatieavond van vrijdag 1 okt kan via de mail:

vormsel.amstel.westeinder@gmail.com
Ook als uw kind niet wil deelnemen aan dit traject stellen we het zeer op prijs om dit óók van
u te vernemen.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Cavagnaro
Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker.

