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VOOR DE TIENERS 

 
Gedoopt 

Alweer lang geleden, waarschijnlijk toen je nog een baby’tje was, 

kwam je voor het eerst in de kerk. Je bent daar toen gedoopt. Je 

ouders en je peetouders hebben bij de doop beloofd dat ze je op 

zouden voeden met de verhalen van Jezus. Dat ze je zouden 

meenemen in de verhalen en de gebruiken van ons geloof.  

 

Later, in groep 4, heb je je Eerste Heilige Communie gedaan. En nu 

zijn we al weer een paar jaar verder. Je gaat steeds meer een eigen 

weg. Tot hier hebben je ouders en de parochie jou steeds 

meegenomen. Nu is het moment aangebroken om jou te vragen: Wil 

je proberen om ook in je geloof op eigen benen te gaan staan?  

 

Samen met jou gaan we deze vraag onderzoeken. We frissen je 

kennis over Jezus en over ons geloof weer even op en we laten je 

kennis maken met het jonge gezicht van de Kerk. Hierna vragen we 

aan jou: ‘Wil jij leven met het geloof dat je hebt gekregen van je 

ouders en van de Kerk?’  

 

Als je deze vraag met ‘ja’ kunt beantwoorden, ben je klaar om 

gevormd te worden. Het Vormsel is het laatste van de drie 
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sacramenten die je binnenleiden in de wereld van het geloof. Als je 

gevormd bent, ben je voor de Kerk volwassen. 

 

Ben je bereid deze avontuurlijke zoektocht met ons aan te gaan? 

Dan heten we je van harte welkom bij de Vormselvoorbereiding! 

 

Pastoor Bryan van de Mortel 

Diaken Wilchard Cooijmans 

 

Pastorale team parochie Heilige Oda 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE OUDERS 
 

Grote lijn 

 

Aan de vormselvoorbereiding in onze parochie ligt een belangrijk 

uitgangspunten ten grondslag: Elk kind dat is gedoopt en zijn of 

haar Eerste H. Communie heeft gedaan, moet redelijkerwijs zijn of 

haar inleiding in het Rooms Katholieke geloof kunnen voltooien. 

Daarom kiezen wij ervoor het Vormsel te laten plaatsvinden in  

groep 8.    

De voorbereiding is kort en de methode aangepast aan de leeftijd 

van de kinderen. 
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De voorbereiding ziet er als volgt uit: 

 

 Informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen. 

 Drie gezellige tienerclub-avonden (of meer als je wilt) 

 Drie voorbereidingsbijeenkomsten voor de vormelingen  

 Een ouderavond 

 Deelname aan de Power of Fire vormelingen-dag van het bisdom 

 Dankviering  

 

Midden in deze voorbereiding zit de Vormselviering zelf. 

 

Aanwezigheid 

De voorbereiding op het sacrament van het Vormsel is kort en 

krachtig. Wij gaan ervan uit dat elk kind elke voorbereidings-

bijeenkomst aanwezig is. Daarnaast wordt de vormeling verwacht bij 

minimaal drie tienerclub-avonden. 

 

Betrokkenheid ouders 

De betrokkenheid van u als ouder is heel belangrijk voor de 

vormelingen. U bent de belangrijkste schakel in de voorbereiding op 

het Vormsel. Hoewel anders dan bij de Eerste Communie zijn uw 

bemoediging, uw betrokkenheid en interesse, de tijd die u vrijmaakt 

het fundament. Bij elk van de bijeenkomsten krijgen de kinderen wat 

huiswerk mee. Als ouder kunt u uw kind hierin begeleiden. Helpen 

bij een van de activiteiten is een mooie manier om geloof te ‘doen’ 

en te delen met uw kind.  

Daarnaast staat er een ouderavond op het programma. Tijdens deze 

avond zullen we praten over geloven en over de plaats van het 

Vormsel daarin.  
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PRAKTISCH 

 

Deelname 

Uw kind doet mee aan de vormselvoorbereiding wanneer het 

inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd bij het parochiecentrum 

en de factuur is voldaan. Het inschrijfformulier kunt u downloaden 

van de website. Aan het einde van de vormselvoorbereiding zal elk 

kind worden gevraagd of hij/zij daadwerkelijk gevormd wil worden. 

 

Kosten 

De kosten voor de voorbereiding op het Vormsel en de Vormsel-

viering zelf zijn € 40, - per kind. Dit bedrag is exclusief de foto’s van 

de Vormselviering. U krijgt hiervoor t.z.t. een factuur toegestuurd. 

Ook als een kind na de voorbereiding besluit niet gevormd te willen 

worden, worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

 

TOELICHTING PROGRAMMA 

 

OUDER KIND INFORMATIE AVOND 

We beginnen met een informatiebijeenkomst. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt uitgelegd wat het Vormsel is. We lichten het 

programma van de voorbereiding toe. Ook laten we jullie kennis 

maken met de manier van voorbereiden. 

 

TIENERCLUB ROCK SOLID 

Rock Solid is voor tieners van 11 tot 14 jaar. Als vormeling vragen we 

jou om je voor minimaal drie avonden in te schrijven. Je hebt 

daarvoor nogal wat keus, want we komen elke maand één of twee 

keer op vrijdagavond bij elkaar voor een Rock Solid avond.  Elke 

avond heeft een eigen thema; thema’s die voor jou belangrijk zijn. 

We doen gekke spellen, praten met elkaar over het thema van de 

avond, en steeds horen we ook wat God hierover zegt. Daarna 

chillen met chips en cola of sinas.  
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Het is natuurlijk het leukst om samen met je vrienden of vriendinnen 

naar de tienerclub te komen. Dat kan ook als ze niet meedoen met 

het vormsel! En als je zelf na die drie keer de smaakt te pakken hebt: 

je bent altijd van harte uitgenodigd om mee te doen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIE VORMSEL-BIJEENKOMSTEN 

Deze 3 bijeenkomsten zijn specifiek voor de vormelingen zelf. Waar 

en wanneer we bij elkaar komen, wordt later bekendgemaakt. Elke 

bijeenkomst duurt anderhalf uur. 

 

Bijeenkomst 1: 

We beginnen met een vrolijke kennismaking met het Vormsel. Een 

bijeenkomst met veel spellen, met ook met serieuze uitleg. We 

kijken even terug naar de Eerste Communie. Hoe zat het ook alweer 

met Jezus…? En we praten over de Heilige Geest; waarom die 

belangrijk is bij het Vormsel.  

 

Bijeenkomst 2:  

De tweede keer gaan we aan de slag met de Bijbel en leren hoe we 

in de Bijbel teksten kunnen opzoeken. In de Bijbel gaan we ook op 

zoek naar verhalen waarin gesproken wordt over de Heilige Geest. 
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Bijeenkomst 3: 

We kijken we vooruit naar de viering van het Vormsel. Hoe vindt het 

Vormsel precies plaats? En welke rol heeft de Heilige Geest in de 

viering? Verder gaan we een persoonlijk wapenschild maken. 

Natuurlijk is er ook plaats voor een spel. 

 

OUDERAVOND 

Een bijeenkomst speciaal voor de ouders. Natuurlijk zijn er wat 

praktische zaken te bespreken over de vormsel-viering.  

Daarnaast willen we met elkaar stilstaan bij een paar belangrijke 

vragen: Wat betekent het geloof voor ons als ouders? Wat is dat 

Vormsel eigenlijk?  

 

POWER OF FIRE 

Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een 

grootscheeps evenement voor alle vormelingen van 

ons bisdom. Er is een speciaal programma dat begint 

met een viering in de Sint Jan, een fotospeurtocht en 

daarna uitdagende workshops, optredens en 

springkussens. Tijdens deze dag ontmoet je het jonge 

gezicht van de kerk. Jongeren spelen een hoofdrol op 

deze dag. De Power of Fire is op zaterdag  15 april 

2023. We gaan hier met de hele groep naar toe! 

 

OEFENEN VOOR DE VORMSELVIERING 

We willen graag dat de viering van het Vormsel een inspirerende 

viering is en dat iedereen weet wat hij of zij moet doen. Daarom 

gaan we voor het vormsel de hele vormsel-viering met jullie 

doornemen in de kerk. Dit gebeurt op de vrijdagmiddag voor het 

vormsel van 16.00 uur tot 17.30 uur in de Martinuskerk in Sint 

Oedenrode. 
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VORMSELVIERING 

De datum van de Vormselviering is inmiddels bekend:  

 

Zaterdag 10 juni 

om 18.00 uur  

in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode  
 

Bisschop Gerard de Korte zal dit jaar het vormsel komen toedienen. 

 

 

OVERIGE INFORMATIE 

 

Foto’s 

Over de fotografie tijdens de vieringen ontvangt u nog nader 

bericht. Het is niet toegestaan in de vieringen zelf foto- of video 

opnames te maken. 

 

Misintenties 

Wij willen u, ouders, erop attenderen dat er een mogelijkheid 

bestaat om een misintentie op te geven voor de vormselviering. U 

kunt misintenties opgeven bij het parochiebureau in Sint-

Oedenrode. De kosten van een misintentie bedragen € 12. 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS 

 

Pastoor Bryan van de Mortel  

06-11212411 

B.vandeMortel@heiligeOdaparochie.nl   

 

Diaken Wilchard Cooijmans 

0499-471230 of 06-49083664 

wcooijmans@heiligeodaparochie.nl  

mailto:B.vandeMortel@heiligeOdaparochie.nl
mailto:wcooijmans@heiligeodaparochie.nl
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Parochiesecretariaat H.Oda  

0413-477741 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl  

 

Parochiecentrum  

Borchmolendijk 19A 

Sint-Oedenrode 

 

H. Martinuskerk 

Kerkplein 47a 

Sint-Oedenrode 

 

H. Antoniuskerk 

Lieshoutseweg 9 

Sint-Oedenrode 

 

St. Genovevakerk  

Sint Genovevastraat 14 

Son en Breugel 

mailto:secretariaat@heiligeodaparochie.nl
http://www.123krabbels.nl/krabbel/2140-gods%20mobiel%20staat%20nooit%20uit-krabbel.html

