Onderwerp(en):

 Aanmelden voor o.a. 1e H. Communie
 Nieuws van de parochies / websites
 Geen mail meer ontvangen / suggesties

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Aanmelden voor:
Eerste H. Communie
Vormsel voor jongvolwassenen
Doop en/of Vormsel voor volwassenen
De zomer- en vakantieperiode is halverwege, maar we kijken
alweer vooruit naar periode na de vakantietijd. Dat betekent dat
allerlei voorbereidingstrajecten gaan starten.

1e H. Communie
Volgend jaar wordt in alle parochies, in de maand mei, de Eerste H.
Communie gevierd. De voorbereiding/opleiding voor de Eerste H.
Communie start al eind september dit jaar.
Wij willen graag u als ouder(s) erbij betrekken. Daarom zal de eerste
bijeenkomst, op een avond, worden gehouden waarbij de kinderen en
u als hun ouder(s) worden uitgenodigd.
U kunt uw kind(eren) hiervoor opgeven tot 1 september.

H. Vormsel voor jongvolwassenen
Ook de voorbereiding op het H. Vormsel gaat eind september van
start.
Weliswaar is het Vormsel pas op 12 november 2017, maar is ook
intensiever en diepgaander. Het voorbereidingstraject is verdeeld in
een aantal blokken die zijn verspreid over het jaar.
Ook hier willen wij de ouder(s) erbij betrekken en word jij, samen met
je ouder(s), voor een kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd.
Wil jij het H. Vormsel ontvangen, of wilt u een kind voor het H.
Vormsel opgeven?
Je kan jezelf aanmelden of je ouder(s) kunnen je aanmelden
tot 1 september.

Doop en/of Vormsel voor volwassenen
Als volwassene kies je bewust om toe te treden tot de katholieke kerk.
Deze keuze wordt bevestigd in het sacrament van de Doop.
Daarnaast komt het voor dat u al gedoopt bent (katholieke kinderdoop
of in een ander erkent geloof). Toch wilt u uw geloof in de katholieke
kerk bewust bevestigen en toetreden tot de gemeenschap, dan
volstaat het sacrament van het H. Vormsel.
Traditioneel worden deze sacramenten toegediend tijdens de
Paaswake.
Dat is volgend jaar op 15 april. De voorbereiding start in oktober.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot 1 oktober.
Misschien kunt u ook anderen, die de Nieuwsbrief niet
ontvangen, op de mogelijkheid van aanmeldingen attenderen.

Op de websites en aanmeldingsformulieren staan latere aanmeldingsdata.
Wij raden u aan om zich zoveel mogelijk te houden aan de inschrijftermijn van
1 september voor 1e H. Communie en Vormsel (jongvolwassenen)
en 1 oktober voor de Doop/Vormsel voor volwassenen.
Na deze data zullen aanmeldingen wel in behandeling worden genomen maar kunnen, i.v.m. het
aantal aanmeldingen, doorverwezen worden naar het volgende jaar.

Hoe aan te melden?
De meest gemakkelijke en snelste manier is door het aanmeldingsformulier op de website van uw
eigen parochie in te vullen. U kunt het formulier ook eerst uitprinten en dan opsturen.
Klik op het logo van uw eigen parochie en u komt gelijk op de pagina met alle
aanmeldingsformulieren:

klik op
< Inschrijvingen >
Natuurlijk kunt u ook via het secretariaat van uw eigen parochie een formulier opvragen of na
afloop van de kerkdienst op zondag een formulier meenemen.

Parochienieuws / -websites.
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
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