VOORBEREIDING VORMSEL 25 JUNI 2022
Op het moment van schrijven zijn er 6 kinderen volop bezig met de voorbereiding op het Vormsel.
Het is een leuke groep kinderen, die elkaar in het begin niet kenden.
Maar na verschillende bijeenkomsten merk je dat ze niet alleen steeds meer leren over de Heilige
Geest, maar ook dat ze elkaar steeds beter leren kennen.
Ze leren over (de komst van) de Heilige Geest en ontdekken dat ook Jezus kracht haalt bij de
Heilige Geest! We hebben verschillende verhalen van het leven van Jezus behandeld en de film
“Road to Emmaus” gekeken.
Ze hebben verschillende thuisopdrachten gekregen om samen met hun ouders over na te denken:
- Het tekenen van je Levensweg, en daarbij ontdekken dat God ook met je meetrekt;
- Denk na over jouw droom voor een wereld, lijkend op het rijk van God;
- Welke talenten heb jij van God gekregen en hoe kan jij ze inzetten, hoe kan jij je “steentje
bijdragen”;
- Verschillende verhalen lezen over de Heilige Geest en de vragen daarover beantwoorden;
En ze hebben kennis gemaakt met de tienergroep M25.
Enkele van de kinderen zijn ook van plan om zich bij deze groep aan te sluiten.
Ook zijn we nog op bezoek geweest bij de zusters Franciscanessen in Denekamp.
Hieronder leest u een kort verslagje van 1 van de vormelingen bij het bezoek:

Het was leuk bij de zusters en het was ook mooi dat we veel informatie over St. Franciscus kregen.
In een film (“Brother sun and sister Moon”) hebben we geleerd hoe hij eerst leefde met zijn
vader en moeder, met heel veel luxe. Maar hij ontdekt dat dat helemaal niet belangrijk is en
hij laat zijn familie en luxe leven achter voor God, daar ben ik heel erg van onder de indruk.
We hebben ook veel gezellige dingen gedaan zoals het dansen en zingen van nummers, we
kregen ook een rondleiding van het klooster. Na de tijd kregen we een broodje kroket.
Vriendelijke groet Samantha.

St.-Jorisparochie Almelo
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