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Opgave vormselvoorbereiding 2016-2017

Pastor Frank de Heus zal samen met pastor Margot Dijkman half juni elf scholen in onze parochie
bezoeken om kinderen uit te nodigen mee te doen aan het parochieproject ‘In Vuur en Vlam’. Pastor
Dijkman neemt de vormselvoorbereiding van pastor de Heus over. Alle kinderen krijgen een brief mee
naar huis. ‘In Vuur en Vlam’ is tevens de voorbereiding op het vormsel in 2017. Ook kinderen die geen
vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wie het
vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.
Uitgebreide informatie vindt u vanaf half juni op onze website: www.franciscusparochie.nl onder de rubriek
‘sacramenten/vormsel’. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10
juli. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle
deelnemers een ouder op de Startavond aanwezig is en bereid is een hulptaak op zich te nemen. In Vuur

en Vlam is een boeiend project dat aansluit bij de ervaringen van kinderen en kinderen bekend maakt met
onze geloofstraditie. Ze doen er samen met hun ouders altijd enthousiast aan mee.

Zondag 12 juni: Kleuterkerkviering
Hallo kinderen!

Zaterdag 4 juni: Viering met popsongs
met Inspiration
Zaterdag 4 juni is er om 19.00 uur een muzikale
viering van Woord en Gebed in de
Pancratiuskerk. Inspiration uit Boekelo verzorgt

Zondag 12 juni is er weer een kleuterkerkviering
voor kinderen van 3 tot ongeveer 7 jaar! We
lezen een verhaal met als thema: op reis, het
verhaal van Ruth. Na de viering gaan we
hierover ook iets knutselen . Kom je ook?

de zang. Pastor Frank de Heus gaat voor.
Inspiration zal de volgende nummers zingen: een

De kleuterkerk is voor alle kinderen, niet alleen

medley uit de musical ‘Les misérables’, ‘Lost’ van

kinderen verbonden aan de Rooms Katholieke

Anouck, ‘Rolling in the deep’ van Adèle, ‘Ik heb je

kerken!

lief’ van Paul de Leeuw, ‘Colors of the wind’ van

Jullie kunnen (houdbare) levensmiddelen

Vanessa Williams en ‘I will survive’ van Gloria

meenemen die worden verzameld ten behoeve

Gaynor. ‘I will survive’ zal ook het thema van

van de Voedselbank.

deze viering zijn. Voor pastor Frank de Heus de
uitdaging te laten zien, hoe popliederen

Kijk voor meer informatie ook eens op onze

gezongen in een viering in de kerk anders gaan

website: www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl en op

klinken. Jong en oud zijn welkom!

onze kleuterkerk facebookpagina.

Tot zondag 12 juni om 11.30 in de Sint
Pancratiuskerk, we hopen weer veel kinderen,
ouders, opa’s en oma’s te mogen begroeten!

Werkgroep Kleuterkerk
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Colofon
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven van activiteiten van en in onze
Franciscusparochie, die interessant kunnen zijn voor jongere parochianen en andere belangstellenden.
Algemene informatie over onze parochie kunt u vinden op www.franciscusparochie.nl. Wijzigingen van uw
e-mailadres, aan- en afmeldingen kunt u doorgeven aan algemenezaken@franciscusparochie.nl . Deze brief
verschijnt telkens aan het einde van de maand.
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