
Bereid je samen met andere jongens en  

meiden voor op het vormsel 

 met spellen en creatieve opdrachten 

  maak je eigen keuze 

   en ontvang de kracht van God 

 

Informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen 

De informatiebijeenkomst over het vormsel is op  

woensdag 9 september 2020 van 19.00 - 20.15 uur,  

OLV van Lourdeskerk, Pr. Bernhardlaan 66. 

Er is informatie en een inleiding op het vormsel voor de 

ouders en een workshop voor kinderen.  

Zij maken kennis met elkaar en met het project.  

Inschrijving en kosten 

Het inschrijfformulier voor het vormsel kan op de informatieavond wor-

den ingevuld, of worden gedownload op www.lievevrouweparochie.nl/

vormsel  

Ingevulde formulieren kunnen uiterlijk  16 september worden ingeleverd 

bij de werkgroep of op het parochiecentrum, Burg. Stulemeijerlaan 8. 

De kosten voor de projectvoorbereiding bedragen € 45,-. 

Daarnaast wordt van u de parochiebijdrage van € 132,- gevraagd.  

Als u in het jaar 2020 een parochiebijdrage aan onze parochie hebt ge-

daan, dan kunt u van het totaalbedrag tot een maximum van € 132,- in 

mindering brengen. Heeft u in 2020 bijvoorbeeld € 120,- voldaan, dan 

kunt u € 120,- in mindering brengen. Het (resterende) totaalbedrag kunt u 

contant of via een machtiging voldoen.  

Contact 

Voor vragen over de voorbereidingen en de inschrijving kunt u contact op 

nemen met Ingeborg Versijp: i.versijp@ziggo.nl 

R.K.-Lievevrouweparochie 

Parochiecentrum 

Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom 

T: 0164-233574 

E: info@lievevrouweparochie.nl  

W: www.lievevrouweparochie.nl 



 

 

 

In het vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor 

jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je 

communie. Je ontvangt in het sacrament de kracht van 

God, die jou hierbij wil helpen. 

In zeven bijeenkomsten bereid je je 

voor op het vormsel, met het project 

Vormselkracht.  

Het project heeft leuke spellen en 

opdrachten. We horen mooie verha-

len en hebben het over wat het 

vormsel betekent.   

We eten samen, doen mee met de tienergroep en gaan 

naar Lopend Vuurtje. Lopend Vuurtje is dé dag voor alle 

vormelingen uit bisdom Breda. Zo zie je dat je niet de 

enige bent! 

Het vormsel en de bijeenkomsten vinden in principe 

plaats in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 

66. Natuurlijk houden we ons aan de geldende corona-

maatregelen. 

 

 

Datum Activiteit Tijdstip 

Wo 9 september 
Informatieavond ouders en  

vormelingen 
19.00—20.15 u 

Wo 16 september Bijeenkomst 1 19.00—20.45 u 

Wo 30 september 
Samen eten en  

bijeenkomst 2 
18.00—20.45 u 

Zon  11 oktober 
Presentatieviering, lunch  

en bijeenkomst 3 
10.45—16.00 u 

Vr 16 oktober 
Bijeenkomst 4 met tienergroep 

On the Move 
19.15—21.00 u 

Za 7 november 
Bijeenkomst 5 

Vormelingendag Lopend Vuurtje 

9.30—15.30 u 

(tijd onder  

voorbehoud) 

Wo 18 november Bijeenkomst 6 19.00—20.45 u 

Wo 9 december Bijeenkomst 7 19.00—20.45 u 

Wo 13 januari Oefenen 19.00—20.00 u 

Vr 15 januari Vormselviering 19.00 u 

In overleg  

plannen 

Terugkombijeenkomst met  

foto’s ophalen 
 


