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VORMSELCATECHESE THUIS

Hallo! Je hebt nu de eerste ‘krant’ in handen, op weg naar je vormsel.
Heb je er ook zin in? Samen ‘gaan we ervoor’.

Zo komen we ook dichter bij God.
En je hoeft je er zelfs niet voor te verplaatsen.

Zet je maar in je luie zetel.

Beste vormeling,

Ja, zo noemen ze jou, nu je ervoor
kiest om gevormd te worden.  Hope-
lijk wordt dat een groot feest.  Mis-
schien komt de hele familie wel op
bezoek.  En een feest, dat moet je
voorbereiden!  Je hebt niet alleen
nieuwe kleren nodig, ook aan de bin-
nenkant moet je wat werken.  Het
vormsel is ook in de kerk een groot
feest.  We noemen het een van de
zeven sacramenten.  Om je op dit
feest voor te bereiden, zal je enkele
keren een krantje in je bus krijgen.
We hopen dat je er wat tijd voor
neemt.  Spreek ook zeker je ouders
aan om mee te doen met een op-
dracht!
Wat vind je elke keer terug in dat
krantje?

Altijd is er een beet-
je info (te herkennen
aan deze vriendelijke
dame). Maar geen
paniek, je moet het
niet uit het hoofd le-
ren of examens afleg-
gen.
Je krijgt ook een kort
verslag van een ge-

beurtenis (te her-
kennen aan deze
vastberaden repor-
ter ter plaatse).
Natuurlijk is er een
bijbelverhaal om te
lezen (te herken-
nen aan dit meisje
in de zetel).

Naast lezen kan
je ook dikwijls iets
doen (te herken-
nen aan die stoe-
re arbeider hier-
onder). Soms heb
je hierbij de hulp
van een huisge-
noot nodig.
Benieuwd naar

wat komen gaat?
Je krijgt hier al-
vast een voor-
smaakje.
Veel plezier!

Sprekende lichtjes
Er is er één jarig, hoera!
Gek eigenlijk, denk ik soms: je ziet
een taart met kaarsjes en zonder dat
er iets gezegd wordt, weet je dat
iemand jarig is.  Zo ’n taart is dan
ook veel meer dan zomaar een taart.
Die taart met kaarsjes is een “sym-
bool!”  Een wat?
Wat is een symbool? Heel eenvou-
dig: symbolen zijn gewone dingen
die een heel bijzondere betekenis
krijgen. Net zoals onze taart. De taart
verandert: het is niet meer zomaar
een taart.  Het is een verjaardags-
taart!  Zo ’n taart vertelt een verhaal:
dat iemand jarig is.  Er zijn natuurlijk
veel meer symbolen!  In de kerk ste-
ken ze een hele grote kaars aan.
Maar niet om een verjaardag te vie-
ren.  Of toch?



Elke en Pieter kenden elkaar al heel
lang.  Zo lang ze zich konden herin-
neren was de ander er altijd al ge-
weest.  Ze woonden ook in dezelfde
straat: Pieter in het begin aan de
linkerkant.  Iedere morgen namen
ze samen de tram naar school en
vorig jaar waren ze met dezelfde
jeugdgroep naar zee geweest.  Ze
keken al met spanning uit naar de
volgende vakantie in de Ardennen.
Maar, op het einde van de maand
februari vertelden de ouders van
Pieter hem dat hij na Pasen naar een
andere school zou gaan.  Vader had
ander werk gevonden en daarom
gingen ze in Leeuwarden
wonen, een stadje in
het noorden van
Nederland.  Begin
april zouden ze ver-
huizen.
Elke en Pieter von-
den het geen pret-
tig nieuws.  Eigenlijk
konden ze het zich niet
voorstellen dat de ander er

Elke en Pieter maken iets heel bijzonder mee

niet meer zou zijn.
De volgende maand was de stem-
ming tussen hen beiden heel anders
dan voordien.  Het leek wel of ze nu
al heimwee hadden.  Ze beloofden
elkaar heel vaak te zullen schrijven
en Pieter nodigde Elke alvast uit om
in de grote vakantie een paar dagen
in Friesland te komen doorbrengen.
De dag van het vertrek kwam Elke
haar vriendje natuurlijk uitwuiven.
Samen brachten ze de laatste dozen
naar beneden. Juist vóór de verhuis-
wagen zou vertrekken, haalde Pieter
iets uit zijn zak te voorschijn: de
schelp die hij vorig jaar op het strand

had gevonden en waarop de
hele groep jaloers was

geweest.  Heel voor-
zichtig brak hij ze op

de vensterbank in
twee.  Een van de
stukken gaf hij aan
Elke: “Leg het op je

nachtkastje en telkens
we er naar zullen kijken,
zullen we aan elkaar den-

ken. Zo zullen we elkaar nooit ver-
geten.”
Toen Elke die avond in bad zat,
maakte moeder zoals gewoonlijk
haar zakken leeg.  Opeens zette ze
de deur op een kier en riep in de
badkamer: “Zeg Elke, wat doet dat
prul in je zak?  Als je schelpen wil,
zoek die dan maar in Blankenberge,
die zijn tenminste heel.”

Symbolen zoeken
Voor de moeder
van Elke heeft de
schelp duidelijk
niet dezelfde be-
tekenis als voor
Elke! Voor Elke is
de schelp een
symbool gewor-
den: het doet
haar denken aan

Pieter en aan alles was ze samen
beleefden.
Kijk eens rond in je kamer: welke
voorwerpen doen jou aan iets of
iemand denken?
Vraag aan je ouders of zij ook dingen
hebben die voor hen symbolen zijn.
Als ze niet weten wat symbolen zijn,
kan jij het hen lekker vertellen.
Schrijf die ‘symbolen’ van mama en
papa hieronder op.

De paaskaars
In de kerk branden
heel veel kaarsjes.
Vele mensen ko-
men een kaarsje
aansteken, bijvoor-
beeld om te den-
ken aan iemand
die ziek is. Of aan
iemand die heel
ver weg is.
Een klein rood

lichtje is er ook.  Dat staat altijd
vlak bij de plaats waar de hosties
bewaard worden.  Dat lichtje wil
zeggen dat Jezus altijd heel dicht
bij ons is.
En er is nog een belangrijk
‘licht’: de paaskaars.  Een
hele grote kaars die wordt
aangestoken als de viering be-
gint. Die kaars vertelt het hele
speciale verhaal van Pasen.
Over Jezus’ dood en verrijzenis.
Eigenlijk is die kaars een symbool
voor Jezus’ licht. Tóch een beetje
een verjaardag?  Ook vandaag
nog wil Jezus’ licht over alle men-
sen schijnen.  En daar heeft hij
niet eens een zaklamp voor no-
dig! …

In de bijbel wordt
dikwijls over ‘het
licht’ gesproken.
De evangelist
Johannes zegt
het zo: ‘Jezus is
het ware licht dat
iedere mens ver-
licht en naar de

wereld kwam’ (Joh 1,9).  Jezus nam
opnieuw het woord.  Hij zei: ‘Ik ben
het licht voor de wereld. Wie mij
volgt loopt nooit meer in de duis-
ternis, maar heeft licht dat leven
geeft’ (Joh 8,12).

Waar denk je
aan als je
‘licht’ hoort?
Maak er een
tekening van.
Je kan daarna
rond je teke-
ning een ka-
der maken.
Je kleeft je te-

kening bijvoorbeeld in het midden
op een stuk karton.  Rond je teke-
ning kan je dan schelpen, blade-
ren, eikels of takjes kleven.  Je
kan het misschien tentoonstellen

op je feest bij het vormsel!


