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PAROCHIE MARIA TEN HEMELOPNEMING  

BEEK – UBBERGEN – OOIJ – PERSINGEN – ERLECOM – LEUTH – KEKERDOM – MILLINGEN AAN DE RIJN 
 

 

Programma Vormsel 2019 – 2020 - handout 
Informatieavond woensdag 18 december 

 

Het voorbereidingsprogramma bestaat uit lessen, vieringen in de kerk, een aantal activiteiten, 
begeleiding en hulp door de ouders. 
 

DAG DATUM/ TIJD PLAATS   PROGRAMMA 

Di 7-1 20.30  ontmoetingsruimte  1e ouderavond vormsel 

Ma  20-1 18.45  ontmoetingsruimte  Les 1 vormelingen 

Ma 3-2 18.45  ontmoetingsruimte  Les 2 vormelingen 

Ma 17-2 18.45  ontmoetingsruimte  Les 3 vormelingen 

Ma  2-3 18.45  ontmoetingsruimte  Les 4 vormelingen  

Ma 16-3 18.45  ontmoetingsruimte  Les 5 vormelingen  

Ma  30-3 18.45  ontmoetingsruimte  Les 6 vormelingen 

Di  31-3 20.30  ontmoetingsruimte  2e ouderavond vormsel 

Ma 6-4 18.45  ontmoetingsruimte  Les 7 vormelingen 

Wo 8-4 16.00  kerk Millingen   oefenen voor kruisweg? 

Vr 10-4 15.00  kerk Millingen   deelname aan kruisweg? 

Za 11-4 11.00  kerk Ooij   oefenen voor gezinspaaswake? 

Za 11-4 19.00  kerk Ooij   deelname aan gezinspaaswake? 

Za 18-4 hele dag Den Bosch   Vormelingendag Power of Fire 

Ma 20-4 18.45  ontmoetingsruimte  Les 8 vormelingen 

Ma 11-5 18.45  ontmoetingsruimte  Les 9 vormelingen 

Ma 25-5 18.45  ontmoetingsruimte  Les 10 vormelingen 

Vr 29-5 16.00  kerk Millingen   Oefenen voor vormselviering 

Ma  1-6 10.30  kerk Millingen   Vormselplechtigheid 

Zo 21-6 11.00  kerk Millingen   Dankviering (samen met communicanten) 
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PROGRAMMA 

− Lessen: zie programma 

− Meenemen naar de lessen: klapper (4-rings), werkboek ‘Geestkracht’, De Bijbel voor jongeren, een 

pen en een (plastic) tas. 

− Thuisopdrachten: deze staan aan het eind van elke les aangegeven in het werkboek 

− Overige bijbehorende vieringen, activiteiten: zie programma 

− Aanwezigheid: in principe volg je alle voorbereidende bijeenkomsten, vieringen en activiteiten. 

Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig telefonisch af bij pastoor Rudo 

Franken (06-46193591). Lessen kunnen worden ingehaald met één of meer van je groepsgenoten. 

 

OUDERS 

− Ouderhulp: aan de ouders vragen we hulp bij (een aantal) lessen/ uitstapjes/lezen, muziek maken 

tijdens vieringen/versieren van de kerk - zie aanmeldingsformulier 

− Ouderavonden: voor de ouders zijn er twee ouderavonden - zie programma 

 

OVERIGE PRAKTISCHE INFORMATIE 

− Vormheer: Mgr. Rob Mutsaerts 

− Koor: Ap/part zingt tijdens de vormselviering. 

− Kennismaking: wanneer je tijdens de informatieavond nog niet hebt ingetekend voor een 

kennismaking (samen met je ouders), zal pastoor Franken, wanneer je je aanmeldt, contact met 

jullie opnemen om hiervoor een afspraak te maken.  

 

− Ouderbijdrage en kerkbijdrage 

De ouderbijdrage bedraagt € 50,- . Hiervan worden bekostigd: werkboek ‘Geestkracht’, alle 
lesmaterialen, onkosten vormelingendag, de Bijbel voor Jongeren, koffie/thee en materialen 
ouderavonden. 
Richtbedrag voor de jaarlijkse kerkbijdrage (actie kerkbalans) is 1% van het netto jaarinkomen. 
Maar uiteraard is elk bedrag welkom. Ieder wordt uitgenodigd tot een bijdrage naar draagkracht. 
Doet u ook mee?  

 

INSCHRIJVING 
U kunt uw kind tijdens deze avond aanmelden voor het Vormsel d.m.v. het inschrijfformulier en 
contante betaling van de ouderbijdrage.  
 
U kunt uw kind ook aanmelden door het inschrijfformulier dat u vindt op de website 
www.mariatenhemelopnemingparochie.nl te mailen aan: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl   
met betaling van de bijdrage van € 50,- tot uiterlijk 27 december 2019. 
 

VRAGEN / CONTACT 
Pastoor Rudo Franken, Schoolstraat 4, Millingen a/d Rijn, 06 46193591, rfrankenpr@hotmail.com 
Daisy Janssen, Wethouder Koenenstraat 9, Millingen, 06-13593322, jeroendaisy@xmsweb.nl  
 


