VORMELINGENDAGEN
Vicariaten Utrecht & Arnhem 15 maart
Vicariaat Deventer 22 maart
Beste Vormeling,
Ga jij binnenkort beginnen met de voorbereiding op je H. Vormsel?
Of ben je al bezig? Of ben je juist net gevormd?
Dan ben jij van harte welkom op deze Vormelingendagen!
Een dag speciaal voor jou, om andere vormelingen uit jouw bisdom
te ontmoeten.
We beginnen in de ochtend met een mooie Eucharistieviering en
's middags is er een gezellig actief programma. Daarna volgt nog een verrassing...
Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op!
Hartelijke groeten,
Vicaris Pauw, Vicaris Cornelissen en Vicaris mgr. Woorts

VORMELINGENDAG
UTRECHT & ARNHEM
Belangrijke informatie
Locatie Eucharistieviering: St. Anfriduskerk , Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort
Locatie school: Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25, 3818 TA Amersfoort
Deze vormelingendag is op zondag 15 maart 2020. Het thema is: Jong en Heilig.
Neem lunch mee, voor drinken en een tussendoortje wordt gezorgd.
Speciale dieetwensen graag doorgeven bij de aanmelding. Dan kunnen wij hier
rekening mee houden.

Programma
10.30 uur Inloop in de St. Anfriduskerk
11.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woorts
12.00 uur Lunch op school. Daar lopen we
samen heen
12.45 uur Vossenjacht in het bos
14.45 uur Pauze op school
15.00 uur Frietkraam
16.00 uur Einde Vormelingendag
Aanmelden doe je zo
Je kunt je persoonlijk of als groep aanmelden door de volgende gegevens
te mailen naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl vóór 1 maart:
1. Je voor- en achternaam
2. De naam van jouw parochie
3. Naam en contactgegevens van jouw begeleider(s)
Deelname aan deze dag is gratis.
Meer informatie over de Vormelingendag? Neem dan contact op met
jongerenwerker Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of bel op
dinsdag en woensdag naar 030- 2391954
Link naar alle parochies Aartsbisdom, onderverdeeld in drie vicariaten:
https://www.jongaartsbisdom.nl/groepen/

VORMELINGENDAG
DEVENTER
Belangrijke informatie
Locatie Eucharistieviering: Broederenkerk, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer.
Locatie School: De Windroos, Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer.
Deze Vormelingendag is op zondag 22 maart 2020. Het thema is: Kom in Beweging!
Er wordt geadviseerd met de trein te komen. De Broederenkerk is op loopafstand van
het station.

Programma
We zijn lekker bezig van 12.30 tot 16.30 uur.
12.30 uur Eucharistieviering met vicaris Cornelissen
13.30 uur - 13.45 uur Ronde 1
Programma in groepen van 10
14.45 uur Pauze (voor drinken wordt gezorgd)
15.00 uur - 16.00 uur Ronde 2
Programma in groepen van 10
16.15 uur Prijsuitreiking en afsluiting met broodje
16.30 uur Einde
Aanmelden doe je zo
Je kunt je persoonlijk of als groep aanmelden door de volgende gegevens te mailen
naar vormelingendagspirit@gmail.com vóór 8 maart:
1. Je voor- en achternaam
2. De naam van jouw parochie
3. Naam en contactgegevens van jouw begeleider(s)
Deelname aan deze dag is gratis.
Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen:
06 30 16 26 25 / hierboven genoemd mailadres. Vanwege het programma door
Deventer vragen we of elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen
begeleiders.
Link naar alle parochies Aartsbisdom, onderverdeeld in drie vicariaten:
https://www.jongaartsbisdom.nl/groepen/

