
                 

                 

PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING 
BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN 

 

           November 2019 
 
Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van groep 8 woonachtig in Beek, Ubbergen, Ooij, 
Persingen, Erlecom, Leuth, Kekerdom en Millingen aan de Rijn,  
 
Betreft: uitnodiging informatieavond over het Vormsel 
 

Beste ouders / verzorgers, 

 
Voor alle kinderen die gedoopt zijn en de eerste communie hebben gedaan is het vormsel de 

volgende stap op de weg van het geloof. Het vormsel is een bevestiging van het doopsel waarbij je 

Gods hulp ontvangt om te leven als mens en als christen. Een goed moment ook om samen te praten 

over levensvragen en een kans om meer te ontdekken over het geloof en hoe je daar houvast aan 

kunt hebben. 

 

Van harte nodigen wij u uit voor een informatieavond over het Vormsel op woensdag 18 december  

om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk in Millingen (ingang Willibrordstraat).  

Tijdens deze avond zal aandacht besteed worden aan de betekenis van het Vormsel en zullen een 

aantal praktische zaken rond de organisatie en voorbereiding aan de orde komen.  

 

Alle ouders die hun kind het vormsel willen laten doen, ook zij die nog twijfelen of vrijblijvend meer 

willen weten, zijn van harte welkom. Ook als u uw kind niet hebt laten dopen, kan het de lessen 

volgen. Wanneer het kiest voor het ontvangen van het Vormsel, kan het in de loop van de 

vormselvoorbereiding gedoopt worden en de eerste Communie ontvangen. 

 
Wilt u graag meer informatie of uw kind aanmelden maar bent u niet in de gelegenheid om naar de 
informatieavond te komen, dan kunt u contact opnemen met pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, 
Millingen, 06-46193591, rfrankenpr@hotmail.com 
 

Wilt U zo vriendelijk zijn vóór 15 december door te geven als u naar de informatieavond komt?  
U kunt daartoe onderstaande strook invullen en inleveren op Wethouder Coenenstraat 9, 

Millingen, of mailen naar jeroendaisy@xmsweb.nl. Voor vragen: 06-13593322 

 
Hartelijke groeten, 
Pastoor Rudo Franken en werkgroep Vormsel  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
De ouders /verzorgers van …………………………………………………….....................................................……... 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………..E-mail: ……………………………………………………………. 

zullen met  ……....  personen aanwezig zijn op de informatieavond over het Vormsel. 


