
Haarlem, juni ’22 
 
This letter is to inform you about our project to prepare for the Sacrament of Confirmation. Find this 
information in English on: www.rkhaarlem.nl/sacrament-of-confirmation/ 
 
 
Beste ouder(s), 
 
Wilt u dat uw zoon of dochter een verschil gaat maken in deze wereld?  
 
Op welke manier ook, hoe groot of klein, als katholieken kunnen we een verschil maken. Jezus 
beloofde ons een vuur, een kracht, een Persoon: de Heilige Geest. Uw zoon of dochter heeft de 
eerste stappen in de Kerk gezet en is nu in de leeftijd om een volgende stap te mogen gaan zetten: 
het heilig Vormsel.  Na het Doopsel is het Vormsel een uitnodiging om nog meer in de kracht van 
die Heilige Geest te gaan leven. Bij het Vormsel ontvangt uw kind het “zegel” van de Heilige Geest 
en ontvangen we zijn kracht, om te groeien als persoon, om te groeien in geloof, om te groeien in 
talenten.  
 
De parochies van Haarlem & BOAZ (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort) hebben de 
krachten gebundeld om een gemeenschappelijke voorbereiding aan te bieden.  
 
Het voorbereidingstraject start in september 2022. Er vinden bijeenkomsten plaats op vrijdagen 
en zondagen, waarin de kinderen worden uitgenodigd en begeleid om te groeien in talenten, 
kennis van Bijbel en geloof en vooral om God meer persoonlijk te ontdekken en leren kennen. Het 
wordt verwacht dat uw kind bij zoveel mogelijk bijeenkomsten aanwezig is, om zo het beste uit 
deze voorbereiding te halen. Kapelaan Nars Beemster verzorgt deze bijeenkomsten. 
 
De bijeenkomsten op vrijdagmiddag vinden plaats in de St. Bavo Kathedraal (Leidsevaart 146).  
De bijeenkomsten op zondagochtend vinden plaats in de St. Josephkerk (Jansstraat 43) en zijn 
gecombineerd met de H. Mis en Familiezondag. Dit is een mooi moment voor de vormelingen om 
andere kinderen te leren kennen, maar ook voor u om in contact te komen met andere ouders van 
het Vormseltraject en de geloofsgemeenschap. 
 
Het Vormseltraject met kapelaan Nars Beemster is voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8. 
U kunt meerdere kinderen uit uw gezin aanmelden.  
 
De bijeenkomsten werken toe naar de viering van het heilig Vormsel, waarin bisschop                      
Mgr. Hendriks het Sacrament zal toedienen aan uw kind. Deze feestelijke viering vindt plaats op 
19 februari, zondagochtend in de St. Josephkerk, tijdens de Familiezondag. Op deze manier viert 
de hele geloofsgemeenschap samen dit mooie feest.  
 
Meedoen aan het Vormseltraject kost €35,-. Neem contact op als de kosten een belemmering zijn. 
De kosten zijn lager als u meer kinderen uit één gezin aanmeld. 
 
Als u wilt dat uw kind het Vormsel zal ontvangen, meld hem of haar dan aan vóór                           

30 augustus 2022. Ga hiervoor naar rkhaarlem.nl/sacramenten/het-heilig-vormsel/ 
of gebruik het aanmeldformulier dat u in de bijlage van deze mail vindt. Stuur deze naar 
het secretariaat: secretariaat.boaz@outlook.com of Korte Zijlweg 5, 2051 BD, Overveen. 
 
Op de achterkant van deze brief vindt u ook een overzicht van alle geplande bijeenkomsten. 
 
Bij vragen over het Vormsel-traject, mail naar Rowy van Dijk: rvandijk@rkhaarlem.nl 
Oudere kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich via Rowy of kapelaan Teun 
Warnaar informeren als zij het Vormsel willen ontvangen. 
 
 
  

http://www.rkhaarlem.nl/sacrament-of-confirmation/
https://rkhaarlem.nl/sacramenten/het-heilig-vormsel/
mailto:secretariaat.boaz@outlook.com
mailto:rvandijk@rkhaarlem.nl


Overzicht bijeenkomsten voor kinderen in groep 6 en 7. 
 

Datum Dag Locatie Tijd 

17 september    2022 Zaterdag Heiloo Middag 

25 september Zondag St. Josephkerk 09:30 – 12:30 

7 oktober Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

30 oktober Zondag St. Josephkerk 09:30 – 12:30 

11 november Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

27 november Zondag St. Josephkerk 09:30 – 12:30 

9 december Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

16 december Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

18 december Zondag St. Josephkerk 09:30 – 12:30 

13 januari           2023 Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

22 januari Zondag St. Josephkerk 09:30 – 12:30 

10 februari Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

17 februari Vrijdag St. Bavo Kathedraal 16:00 – 17:30 

19 februari 
Vormselviering 

Zondag St. Josephkerk Ochtend  

 
Op 17 september start het voorbereidingstraject met een bezoek aan het Maria-

heiligdom te Heiloo. Meer informatie over deze dag volgt nog. Daarna komen de bijeenkomsten 
op vrijdagen en zondagen.  

 
Op de zondagen vallen de voorbereidende lessen samen met de familiezondag (09:30 – 

12:30, St. Josephkerk, Jansstraat 43). Deze speciale dagen staan in het teken van het gezin. De 
geloofgemeenschap viert samen de H. Mis (9:30) en gaat daarna uiteen (in leeftijdscategorie) 
voor catechese en spel. De Vormelingen vormen hun eigen groep en krijgen les van kapelaan 
Nars. Vervolgens sluiten we de ochtend af met een gezamenlijke lunch. 

 
Op de vrijdagen zijn er voorbereidende lessen door kapelaan Nars in de St. Bavo 

Kathedraal (16:00 – 17:30). De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en vormen een geheel, 
waardoor het belangrijk is dat uw kind bij zoveel mogelijk lessen aanwezig is (zowel de 
zondagen als vrijdagen!). 

 


