Aan de ouders van de leerlingen in groep 8
Oudenbosch, 17 februari 2021

Beste ouders,
Het zijn vreemde tijden, waarin we door de verspreiding van een virus al langere tijd zijn
beperkt in onze activiteiten. We kunnen niet bij elkaar op bezoek zoals we gewend zijn, naar
school gaan is niet vanzelfsprekend en vieringen in onze kerken zijn aan regels gebonden.
We hopen dat de maatregelen niet nog veel langer gaan duren, maar veel blijft onzeker.
In andere jaren was het gebruikelijk om een informatiebijeenkomst te houden over de
toediening van het heilig Vormsel. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk. Toch willen we uw
zoon of dochter de gelegenheid gaan bieden om dit jaar het vormsel te ontvangen.
Wat is het vormsel?
Het vormsel is de derde en laatste stap in de toetreding tot de katholieke Kerk. De eerste
stap is het doopsel, een keuze die u ooit hebt gemaakt voor uw zoon of dochter. Daarmee hebt
u hem of haar op de weg van Jezus van Nazareth gezet. De tweede stap is de eerste heilige
communie. Uw zoon of dochter mocht voor de eerste keer meedoen aan de Tafel van Jezus en
groeide zo in het geloof. Waarschijnlijk heeft u ook toen nog de keuze gemaakt. Uw zoon of
dochter is inmiddels op een leeftijd gekomen, dat hij of zij zelf kan beslissen om deze keuzes
te bevestigen, bij de katholiek Kerk te willen horen en verder te willen gaan op de weg van
Jezus. Daarbij mag hij of zij vertrouwen op de hulp en steun van de heilige Geest, die uw
zoon of dochter bij de toediening van het vormsel door de zalving met chrisma ontvangt.
Wanneer wordt het vormsel toegediend?
Het vormsel wordt meestal toegediend aan kinderen in de laatste groep van de basisschool,
op het moment dat ze op de drempel naar een toekomst staan waarin ze meer en meer
volwassen worden en steeds meer zelf keuzes gaan maken. De toediening van het vormsel is
echter niet aan een leeftijd gebonden en kan dus ook nog op een later tijdstip gebeuren. Aan
de toediening van het vormsel gaat een voorbereiding vooraf. Vanwege de omstandigheden
zal van de vormelingen worden gevraagd om een deel daarvan thuis te doen en zal een
gezamenlijke voorbereiding beperkt blijven.
Voorlopig – en met alle voorbehoud – is er een vormselviering gepland op vrijdag 9 april om
19.00 uur. Vormheer is vicaris Paul Verbeek. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en
de beperkingen die gelden zal een tweede viering worden gehouden. Het is eveneens mogelijk
dat uw zoon of dochter het vormsel ontvangt tijdens een van de gebruikelijke vieringen in het
weekeinde.
Wat te doen?
Als uw zoon of dochter dit jaar wil worden gevormd stuurt u een email met naam, adres en
telefoonnummer naar info@bernardusparochie.nl. We willen u vragen dit vóór zondag 7
maart te doen.
We zien jullie reactie met belangstelling tegemoet.
Namens pastoor Maickel Prasing en de werkgroep Vormselvoorbereiding,
Eric Roovers,
contactpersoon werkgroep

