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Beste ouder(s) / verzorgers, 
 
We nodigen uw zoon of dochter van harte uit om mee te doen met het Vormselproject voor 
komend schooljaar. We bieden het project aan voor kinderen in groep 8, brugklas en hoger. 
 
‘Op zoek naar de Geest’ is een eigentijds project dat tieners wil helpen zelf al dan niet een 
keuze te maken voor Jezus Christus en zijn levensweg. In zeven bijeenkomsten waarvan een 
aantal met ouders, ontdekken we via Bijbelverhalen wie Jezus is en wat we ons bij de heilige 
Geest kunnen voorstellen. We worden stil voor gebed. De tieners wordt gevraagd zich actief in 
te zetten voor anderen in een korte stage. In een Thomas-viering ervaren tieners, dat vieren in 
de kerk ook anders kan. Ouders en tieners maken kennis met geloofsverhalen van ‘gewone’ 
parochianen. Het project staat open voor tieners van alle gezindten. Wie wil kan in februari 
2020 het sacrament van het vormsel ontvangen. Maar dat hoeft dus niet. 
 
Op maandag 13 september maken we van 18.30 uur tot 20.00 uur een gezamenlijke start met 
ouders én kinderen in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen. We gaan 
ervan uit, dat wie meedoet ook telkens aanwezig is en meehelpt. Vele handen maken immers 
licht werk en samen optrekken geeft gemeenschap. Het project loopt van september tot en 
met februari in het komend schooljaar. Het vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 2022 
plaats. 
 
U kunt uw zoon of dochter via het aanmeldingsformulier op onze website 
https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschr
ijfformulier opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 4 juli aanstaande. Als u uw zoon of 
dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt u de organisatie van het project.  
 
We zoeken ouders en belangstellenden voor de stuurgroep Vormselvoorbereiding en 
werkgroepen Stages. De stuurgroep start het project op, verdeelt de taken onder de ouders 
en verzorgt de communicatie. Een draaiboek ligt klaar. U kunt zich hiervoor bij pastor Frank 
de Heus opgeven: 06 300 98 833 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Zonder stuurgroep kan 
het project niet van start gaan.  
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, voelt u zich dan vrij met mij contact op te 
nemen of zie https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/80-vormsel . 

 
Met hartelijke groet! 
Pastoraal werker Frank de Heus 
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