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Vormselviering 
 

“Samen op WEG” 

 

     

     

  

 

  
 

 

Op zaterdag 7 november 2020 

In de kerk van Sint Martinus 

 te Bovenkarspel  
 

Van de parochiegemeenschappen: 

Sint Johannes de Doper te Grootebroek 

Sint Martinus te Bovenkarspel 

Sint Franciscus Xaverius te Enkhuizen 
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Feestelijke gebedsviering 

met toediening van het Heilig Vormsel aan: 
 

  
 

 

De celebrant is: 

 

Kapelaan Peter Piets,  
Vormheer en pastor RK-parochies Westfriesland Zuidoost 

 

In afwezigheid van Mgr. J.G.M. van Burgsteden sss.,  
Emeritus hulpbisschop Bisdom Haarlem-Amsterdam 

 
 

  

 

Afbeeldingen voorzijde: 
Tekeningen symbool vormelingen 

 

Muziek voorafgaand aan de viering: 
“May it be” van Enya 

“You raise me up” van Josh Groban 
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OPENING 
 

Binnenkomst van de vormelingen met hun doopkaars in de handen samen 

met kapelaan Piets en de misdienaars.  

De vormelingen gaan naast elkaar staan op het priesterkoor. 
 

OPENINGSLIED; “Op de top van een wolk” (door jongerenkoor Tutti) 
 

Ik heb vandaag zo’n wonderlijk gevoel 

Of een vreemde golf mijn denken overspoelt 

En geen wolk houdt het licht 

Van mijn wachtend gezicht 

Is dit schijnsel nu het licht wat God bedoelt? 

Alles wat mij ’t leven geven kan 

Is nu waar geworden en ik zing ervan 

Want een lied is het voor mij 

‘k Voel me wonderlijk blij 

Is er ooit iets dichter bij de hemel dan? 
 

Refrein: Hoog op de top van een wolk zie ik 

   Hoe mensen zijn beneden 

   Maar ik leef tevreden want ik weet 

   Er is liefde in mij 

   ‘k Voel in Jezus me vrij 

   Liefde brengt mij op de top van een wolk 
 

Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag 

Alles lijkt zo vreemd, zo anders toch vandaag 

In het spel van de wind 

En de lach van een kind 

Is de stille vrede die ik in me draag 

Als vandaag dan toch voorbij moet gaan 

En een nieuwe morgen breekt weer vragend aan 

Hoop ik dat hij me geeft 

Al wat nu in mij leeft 

En dat hij weer naast mij op die wolk zal staan    
 

Refrein:  
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WOORD VAN WELKOM 
 

BEGROETING EN KRUISTEKEN: 
 

Door kapelaan Piets 

Dit is een feestelijke dag in deze mooie Sint Martinuskerk voor de 

parochiegemeenschappen te Grootebroek, Bovenkarspel en Enkhuizen. 

God ziet iets moois in jullie. 

Jullie ogen om alles te zien. 

Jullie oren om alles te horen. 

Jullie mond om te danken. 

Jullie handen om te helpen zorgen voor alles. 

Moge Zijn warme liefde jullie hart vervullen. 

Laten we in deze Geest hier samen vieren; 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Vrede zij U. 
 

ALLEN:  En met Uw geest. 
 

Door vormeling 

Welkom allemaal; wij zijn blij dat jullie hier vanavond aanwezig zijn 

op het feest van ons Vormsel. Wij hebben ons voorbereid in meerdere 

bijeenkomsten, digitale werkvormen, met onze ouders inclusief een 

onderbreking door de Corona epidemie. Wij zijn ook in het klooster bij 

de Blauwe Zusters in Heiloo geweest. Laten we er nu een mooi feest 

van maken, door samen te vieren en te bidden. 
 

Door vormeling 

Een hartelijk welkom aan iedereen. Straks worden we gevormd. Daar 

hebben we zelf voor gekozen, want we willen er echt bij horen als 

volwassen gelovigen. 

Ook een hartelijk welkom aan kapelaan Piets en de leden van de 

werkgroep. Jullie bijdrage aan deze viering steunt ons om in de 

voetsporen van Jezus te kunnen gaan. 
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Door vormeling 

Verder een welkom aan de Heilige Geest, wij zijn in Uw naam bijeen. 

Kom tot ons en wees met ons. Leer ons wat te doen en waar te gaan. 

Toon ons hoe we moeten handelen om de weg van Jezus te gaan. 

Voor een ontmoeting met de Heilige Geest zoeken wij nu eerst 

uitwendige en inwendige stilte; stilte in de kerk en stilte in ons hoofd. 

Dit om volledig met ons lichaam en aandacht in het hier en nu te zijn. 

Laten wij ons onthaasten door een moment van stilte te nemen ter 

voorbereiding op deze viering. 
 

Er volgt nu een stilte. In de verstilling vind je God. Dit is ook een vorm van 

mediteren of onderdeel van mindfulness. Tip; concentreer je op en volg je 

ademhaling. 
 

 

OPENINGSGEBED 
 

Door kapelaan Piets 

Goede God, wij zijn blij en dankbaar dat deze jongens en meisjes 

vandaag het Heilig Vormsel ontvangen. Dat zij de beslissing nemen om 

met uw geestkracht, ieder op haar of zijn eigen wijze, in ’t leven willen 

staan. Zo kunnen ze ook groeien als mens en vanuit uw liefdeskracht 

laten zien hou uniek ze zijn; en beseffen wat hun persoonlijke bijdrage 

is aan dit leven. Wij bidden dat zij groeien in eigenwaarde en het lef 

hebben om te laten zien waar ze voor staan. Dat zij, gesterkt met Uw 

Geest, zich laten inspireren naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon. 

Amen  
 

De doopkaarsen worden gedoofd en worden in de standaard gezet. De 

vormelingen gaan zitten. 
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GEDACHTE 
 

Door vormeling 

“Durf te leven!” 

U en ik zijn mensen met een eigen gezicht en karakter. En al voel je 

het misschien niet zo; wij zijn een stukje van deze wereld. Je mag er 

zijn, je bent uniek en voor God ben je perfect! En omdat ieder mens 

uniek is, betekent dat wij allemaal anders zijn. Hierdoor draagt ieder 

mens iets persoonlijks bij aan het leven van ons allen. Iets dat geen 

ander van jou kan overnemen.  

 

Door vormeling 

De kunst is om te achterhalen wat mijn en jouw eigen unieke bijdrage 

aan deze wereld kan zijn. Eigenlijk is dat niet eens zo moeilijk toch. 

Maak gebruik van je talent en durf jezelf te blijven. Jij en ik zijn 

uniek, want jij bent jij en ik ben ik! Niet eentje uit een lange rij. Jij en 

ik zijn van grote waarde. Onmisbaar hier op deze aarde. Ga op zoek 

naar je talent. Weet waar juist jij goed in bent. Zorg dat de ander je 

ook zo kent. De Heilige Geest kan je daarbij helpen. 

 

LIED: “Tot jij mijn liefde voelt” (van Dik Hout) 
 

Als de regens om je oren slaan 

Én heel de wereld zit achter jou aan 

Kom dan bij mij in de luwte staan 

Tot jij mijn liefde voelt 
 

Valt de avond met zijn sterrenpracht 

En er is niemand die jouw leed verzacht 

Dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht 

Tot jij mijn liefde voelt 
 

Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent 

Maar bij mij krijg jij het fijn 

Bij ons allereerste ogenblik 

Zag ik al precies waar jij moest zijn 
 

Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 

Ik struin de straten af voor dag en dauw 

Er is niets dat ik niet doe voor jou 

Tot jij mijn liefde voelt 
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Stormen razen over open zee 

Over de snelweg van de spijt 

En winden waaien met een nieuw idee 

En zoals ik zoek jij ze voor altijd 
 

Want ik maak je gelukkig 

Ik maak je dromen waar 

Ik doe alles voor je, jij zegt het maar 

Al moet ik 10 keer rond de evenaar 

Tot jij mijn liefde voelt 
 

TOT JIJ MIJN LIEFDE VOELT... 

 

 

EEN GEDICHT; “VOETSTAPPEN IN HET ZAND”. 

(Geschreven door Mary Stevenson (1922-1999) in 1936; een 

bewerking).  
 

Door vormeling 

Ik droomde eens dat ik met eb op het strand liep.  

Ik was daar niet alleen, want ook Jezus liep met mij mee. 

Wij liepen samen ’t leven door en maakten in het zand, 

een spoor van stappen, twee aan twee: 

Jezus liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop. 

In tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen 

staan. 

Ik zei toen: “Jezus, waarom dan toch?” Juist toen ik U nodig had. 

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op ’t zwaarste deel van ’t pad. 

Jezus keek mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen: 

“mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen”. 
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GEBED  

Door kapelaan Piets 

God van leven en verwachting, U heeft ons vandaag bijeengebracht om 

uw woord te horen. Wij bidden U, open ons hart voor de woorden die U 

tot ons spreekt hier en ook in ons dagelijks bestaan. Dat wij de tijd 

nemen om stil te staan bij de dingen die in ons leven écht belangrijk 

zijn. Maak ons ontvankelijk voor Uw woord. Amen. 
 

 

Laten we gaan staan. 
 

LEZING UIT HET EVANGELIE  

Door kapelaan Piets 
 

Kapelaan: De Heer zij met u 

ALLEN: En met uw geest 

Kapelaan: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Johannes (14: 1-6).  

ALLEN: Lof zij U, Christus 
 

In die tijd zie Jezus tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust 

worden. Jullie geloven in god, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn 

Vader is ruimte voor velen. Zou dit niet zo zijn, dan zou ik het jullie 

hebben gezegd, want Ik ga heen om daar een plaats voor jullie te 

bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor jullie heb 

bereid, kom Ik terug om jullie op te nemen bij Mij, opdat ook jullie 

zullen zijn, waar Ik ben. Jullie weten nu waar Ik heenga en ook de weg 

daarheen is jullie bekend. “Thomas zei tot hem: “Heer, wij weten niet 

waar Gij heengaat; hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus 

antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand 

komt tot de Vader tenzij door mij.” 
 

Tot zover deze woorden van de Heer 
 

ALLEN: Wij danken God. 

 

HOMILIE/ OVERWEGING  

Door kapelaan Piets 
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HET UITDRAGEN VAN ONS GELOOF 
 

Jezus vertelt ons in het Evangelie (Mattheüs 22:36-39): “heb uw God lief 

met heel uw hart en ziel en u zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Tijdens 

de voorbereiding op het H. Vormsel hebben de vormelingen zich verdiept 

in een goed doel, namelijk het helpen van vluchtelingen. Dit is één van de 

zeven werken van barnhartigheid. Vluchtelingenwerk bevordert onder 

andere de integratie van mensen die gevlucht zijn in onze samenleving. 

Ook in onze eigen omgeving zijn er veel gezinnen van “nieuwe 

Nederlanders”. Zij hebben onze steun nodig. Vandaag, 7 november, is het 

ook “Open Doors-dag”, een dag met speciale aandacht voor de vervolgde 

christenen in de wereld.   
 

Door vormeling 

Een christen zijn is ook als Christus doen. In ons voorbereidings-

traject hebben wij het hier over gehad en geluisterd naar het verhaal 

van Moustafa, gevlucht uit Syrië. In Nederland en ook in onze eigen 

omgeving zijn er gezinnen met kinderen die gevlucht zijn. Zij hebben 

onze hulp en vriendschap nodig om hun weg te kunnen vinden. Een 

glimlach kan al genoeg zijn volgens Moustafa. Vluchtelingenwerk zet 

zich volledig in voor een betere toekomst in ons land voor hen. Wij 

hebben thuis hiervoor al gecollecteerd en dit bedrag komt volledig ten 

goede aan vluchtelingenwerk. Onze potten staan al bij de 

kaarsenstandaards links en rechts. 
 

De collecte is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Van oudsher is de 

collecte bedoeld voor een diaconaal doel; voor onze naasten!  
  

ZET JE TALENT IN EN DURF ZE TE GEBRUIKEN 

DAN KUNNEN WIJ MEER LIEFDEVOL NABIJ ZIJN 

EN ZEGGEN 

“IK BEN JE NAASTE!” 
 

LIED: “Kijk Omhoog” (van Nick en Simon) 
 

Na een lange val 

Klim jij weer uit het dal 

Kijk naar de tijd die komen zal 

Hoe vul jij die in 

Je weet het evenmin 

Je krijgt niet alles naar je zin 



10 
 

 

En je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in z’n macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

 

Er wordt een keerpunt aangeduid 

Je kunt nu weer vooruit 

Je voelt de zon op je gezicht 

Het wordt de hoogste tijd 

Dat jij je zelf bevrijdt 

Zie het in een ander licht 

 

Maar je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in zijn macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

 

Want deze wolk drijft snel voorbij 

Want deze wolk drijft snel voorbij 
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DIENST VAN HET VORMSEL 
 

De dienst van het Vormsel kent 3 onderdelen: de hernieuwing van de 

doopbelijdenis, de handoplegging met het gebed om de H. Geest en de 

zalving.  

Kapelaan steekt een kaars aan van de paaskaars. 
 

HET AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARSEN  
 

Door kapelaan Piets 

Beste jongens en meisjes, 

Toen jullie ouders je lieten dopen, hebben zij jouw doopkaars 

ontstoken. 

En zij beloofden dat zij, samen met je peter en meter, jullie zouden 

leren licht en warmte te geven aan de mensen die je tegenkwam. 

Nu jullie zelf de keuze hebben gemaakt om gevormd te worden, vraag 

ik jullie om vanavond zelf je doopkaars te ontsteken aan het licht van 

de paaskaars en met die brandende kaars in de hand de belofte van je 

doop te hernieuwen. Om een vuur tussen de mensen te zijn, een vonk 

van liefde. 
 

De kapelaan roept de vormelingen voor het ontsteken van de doopkaars 

aan het licht van de paaskaars.  
 

Laten wij allen dan ook gaan staan. 
 

 

GELOOFSBELIJDENIS. 
 

Door vormheer kapelaan Piets 
 

Door je doopsel vertrouwden je ouders je toe aan God in aanwezigheid 

van je peter en/of meter. Vandaag is het jouw beurt om zelf met deze 

keuze in te stemmen. Ik nodig jullie uit om duidelijk te maken dat je 

probeert te zijn zoals Jezus ons heeft voorgedaan. 
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Beste jongens en meisjes, 

Zijn jullie bereid om te leven naar het Woord van Jezus, om God en je 

medemens van harte lief te hebben en alles wat slecht en kwaad is ver 

van je te houden? 
 

Vormelingen:  Ja, dat beloof ik! 
 

Vormheer  

Geloven jullie in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 
 

Vormelingen: Dat geloof ik.   
 

ALLEN:  Ik geloof dat God bij mij is, 

dat Hij mij nooit alleen laat, 

dat Hij van mij houdt,  

dat Hij mijn Vader wil zijn. 
 

Vormheer  

Geloven jullie in Jezus Christus, 

Gods eniggeboren Zoon, onze Heer,  

die is geboren uit de maagd Maria, 

die is gestorven en begraven is, 

die uit de dood is opgestaan 

en leeft aan Gods rechterhand 
 

Vormelingen:  Dat geloof ik. 
 

ALLEN: Ik geloof dat Jezus bij mij is, 

dat Hij mij de weg wijst naar God, 

dat Hij mij vraagt te leven zoals hij, 

dat Hij mij vormt tot kind van zijn Vader. 
 

Vormheer  

Geloven jullie in de heilige Geest, 

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

de vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam 

en het eeuwig leven. 
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Vormelingen:  Dat geloof ik. 
 

ALLEN: Ik geloof dat de kracht van Gods Geest in mij is, 

dat Hij een vuur is in mijn leven, 

dat Hij mij bezielt tot liefde in de wereld, 

dat Hij in mij bidt tot God, mijn Vader. 
 

Vormheer  

Bidden wij dan samen tot God: 
 

ALLEN: Zie, trouwe Vader, op ons neer 

door Jezus Christus, onze heer, 

die met U heerst in majesteit 

en met de Geest in eeuwigheid.  

Amen 
 

De vormelingen zetten de doopkaars in de kaarsstandaarden links en 

rechts van het priesterkoor en gaan weer zitten. 
 

SYMBOLIEK VAN DE HANDOPLEGGING  
 

Door vormeling 

Met de handen kun je veel dingen doen. Je kunt een hand geven, 

strelen of iets geven. Maar je kunt er ook een vuist mee maken of 

iemand slaan. Je kunt je hand op iemands hoofd of schouder leggen 

voor steun of troost. 

Vandaag legt u als vormheer uw hand op ons hoofd en onze ouders 

leggen hun hand op onze schouders. Dit betekent:” Wees maar niet 

bang, wij zijn bij je”. 
 

SYMBOLIEK VAN DE OLIE  
 

Door vormeling 

Olie is voor veel dingen te gebruiken, het geneest, het houdt soepel, en 

het versterkt. Denk maar eens aan het gebruik bij motoren, bij baby’s 

en bij wondjes. De olie die bij het Heilige Vormsel wordt gebruikt, 

komt uit het oude gebruik van kracht overdragen.  

Olie trekt helemaal in je. Wij krijgen straks de zalving, u als vormheer 

geeft ons een kruisje met deze olie, om ons sterk te maken. Laten wij 

dan proberen te leven zoals Jezus heeft geleefd. 
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ALLEN: Geest van God, heilige Geest, 

breng in beweging wat is vastgelopen, 

geef ons de kracht om samen verder te gaan in Uw Geest. 

AMEN 

 

 

HANDOPLEGGING MET GEBED OM DE HEILIGE GEEST 
 

Vormelingen en ouders gaan staan; ouders strekken hun armen uit 

richting hun kind. 
 

 

Vormheer  
 

Laat ons bidden dat onze God en Vader, de Heilige Geest uitstort over 

hen die door het doopsel tot het ware leven zijn herboren en Zijn 

kinderen zijn geworden. Moge deze Geest hen bevestigen door zijn 

rijke gaven en zalven tot gelijkvormigheid met Jezus de Christus, de 

Zoon van God. 

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw 

dienaren herboren doen worden uit het water en de Heilige Geest en 

bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U; zend over hen de 

Heilige Geest, de Trooster, schenk hun: 
 

de geest van wijsheid en verstand; 
 

de geest van inzicht en sterkte; 
 

de geest van kennis, van ontzag en liefde voor Uw naam.  
 

Door Christus onze Heer. 
 

ALLEN:  AMEN 
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ZALVING; TOEDIENING VAN HET H. VORMSEL  

Door kapelaan Piets 
 

De vormelingen komen, met hun ouders, één voor één naar voren. Wacht 

hiervoor op een teken. Zij stellen hun kind aan de bisschop voor. Tijdens 

de toediening van de zalving leggen zij een hand op de schouder van hun 

kind. De vormheer zal i.v.m. de coronamaatregelen de zalving met een 

hulpmiddel uitvoeren. 
 

Ouders: Vormheer dit is onze zoon/dochter ….(naam vormeling) 
 

Vormheer:  

<Naam vormeling>, ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave 

Gods.  
 

De vormheer tekent met chrisma1 een kruis op het hoofd van de vormeling. 
 

Vormeling: “AMEN” 

 

 
 

Na het zalven gaat de vormeling naar links van het priesterkoor voor de 

inschrijving in het vormselboek en de ouders gaan weer zitten. Na de 

inschrijving gaat de vormeling terug naar zijn/haar plaats.  
 

 

TIJDENS HET TOEDIENEN VAN HET H. VORMSEL   

Muziek op de achtergrond o.a. “River flows in you” pianospel door Yiruma 
 

  

 
1 Chrisma is olie/zalf. Christus betekent ook “de gezalfde”. 
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DE VOORBEDEN 
 

Door kapelaan Piets 

God van vrede en gerechtigheid, vol vertrouwen richten wij ons tot U 

en leggen onze gebeden aan U voor… 
 

Door vormeling 

Als wij kijken naar de wereld om ons heen, vol oorlog, honger, en 

ongelijkheid, dan is er nog veel werk te doen. Zeker nu dit is verergerd 

door Corona. Veel van onze leeftijdsgenoten hebben het minder dan 

ons. Laten wij bidden voor alle mensen die hun talenten inzetten ter 

bevordering van een betere wereld. Laat ons bidden… 
 

ALLEN:  Heer onze GOD, wij bidden u verhoor ons! 
 

Door vormeling 

Bidden wij voor onzekere handen, die verlegen en verlangend tasten 

naar een vriend die luistert. 

Voor warme, zachte handen, die strelen, troosten en genezen. 

Voor dankbare handen, die zeggen: “blij dat jij er bent”. 

Voor schenkende handen, die geven en delen. Laat ons bidden… 
 

ALLEN:  Heer onze GOD, wij bidden u verhoor ons! 
 

Door vormeling 

Bidden wij voor onszelf, die dikwijls onze eigen talenten niet zien. Doe 

ons ontdekken wat U ons allemaal gegeven heeft. Om dienstbaar te 

kunnen zijn voor anderen, ver weg of dichtbij. Maak ons tot moedige 

mensen, die daadkrachtig aan de slag gaan. Laat ons bidden… 
 

ALLEN:  Heer onze GOD, wij bidden u verhoor ons! 

 

Door kapelaan 

Bidden wij voor deze kinderen, die zojuist het Heilig Vormsel hebben 

ontvangen. Dat zij gesterkt met de gave van de Heilige Geest 

geworteld blijven in het geloof, groeien in liefde en in hun dagelijks 

leven getuigen van Jezus. Laat ons bidden… 
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ALLEN:  Heer onze GOD, wij bidden u verhoor ons! 
 

Door kapelaan 

Bidden wij ook voor wie ons gebed vanavond speciaal gevraagd is. 

……………. 
 

ALLEN:  AMEN 
 

 

Een moment van stilte voor onze eigen gebeden. 
 

 
 
ALLEN: “Onze Vader” 

Onze Vader, die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw Rijk kome 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade 

Amen 
 
GEBED  

Door kapelaan Piets 
 

Goede Vader, 

Wij danken u voor deze viering, waarin U het geloof van ons allen en in 

het bijzonder van deze meisjes en jongens, hebt willen sterken met de 

Geest van Jezus Christus. 

Ga met hen mee op de weg, die zij gekozen hebben. 

Wees met hun ouders en met allen, die zorg voor hen hebben. 

Blijf bij hen en Uw kerk alle dagen van hun leven tot in de eeuwigheid. 

AMEN 
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SLOTTEKST “Geef mij een mens” 
(Uit: Hoor mij roepen; Populorum Progressio, 1967-2007) 

 

Door vormeling 

God, geef mij een mens,  

al is het er maar één 

die er is voor mij, 

die van mij houdt, 

die mij neemt zoals ik ben. 

Geef mij een mens, 

al is het er maar één 

die er is voor mij, 

niet omdat ik als arm te boek sta, 

of omdat ik doorga als verloren zoon, 

maar omdat ik een mens ben, 

een mens zoals ieder ander. 

God, geef mij een mens,  

al is het er maar één, 

die van mij houdt 

die mij nodig heeft 

en die ik nodig heb. 

 

 

MEDEDELINGEN door kapelaan Piets 

 

Vormelingen vormen een rij op het priesterkoor. 
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BEDANKWOORD (namens alle vormelingen) 
 

Door vormeling 

Vandaag, op deze feestelijke dag, bedanken wij onze ouders. Voor 

zoveel kleine, eenvoudige dingen die jullie -dag in dag uit, jaar in jaar 

uit- vanzelfsprekend voor ons deden en doen. Dank voor de kansen, de 

mogelijkheden, en de ruimte die we krijgen. 

Maar er is vooral een thuis, een warm veilig nest, de steun, de 

voortdurende aandacht, het geduld, jullie bezorgdheid om ons. Jullie 

leren ons zelf keuzes te maken, jullie geven ons de mogelijkheid om 

zelf het leven te ontdekken, met vallen en opstaan.  
 

Door vormeling 

Ook dank aan alle mensen die ons hebben geholpen met de 

voorbereidingen naar deze feestelijke viering. Anja, Danny en Fred van 

de vormsel voorbereidingsgroep, kapelaan Piets, de Blauwe Maria 

zusters in Heiloo en alle andere vrijwilligers. Een speciaal woord van 

dank aan bisschop Van Burgsteden om ons het H. Vormsel toe te 

dienen. Voor al deze mensen vragen wij graag een daverend applaus! 

 

SLOTWOORD van kapelaan Piets 

 

ZEGEN EN WEGZENDING door kapelaan Piets 

 

SLOTLIED: “God woont bij de mensen” (door jongerenkoor Op weg) 
 

pa pa da pa da da 6 x 

Wat een mooie dag! 

Licht valt door de ruiten. 

God klopt bij ons aan. 

Neemt ons mee naar buiten. 
 

Pa pa da pa da da 3 x 

Wat een mooie dag. 

Iedereen wordt wakker. 

Alles krijgt weer kleur. 

Alle mensen lachen. 

God maakt alles nieuw! 
 

Refrein: God woont bij de mensen en het is een feest voor iedereen. 

God geeft al het goede van zijn koninkrijk voor iedereen.  
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Op die gouden dag  

hoef je niet te wachten. 

Elke goede daad laat de boodschap achter;  

God maakt alles nieuw! 
 

Refrein:  
 

God woont bij ons, woont bij jou, woont bij mij. 

Onze God leeft in ons, leeft in jou, leeft in mij. 

En het feest gaat maar door, we vergeten de tijd. 

Waar Gods liefde regeert, is de hemel een feit. 
 

Refrein: 
 

Pa pa da pa da da 6 x 

 

 

 

 

 

 
 

Gefeliciteerd met de toediening van het H. Vormsel! 

De vormselwerkgroep 

Danny, Anja en Fred 

& 

Kapelaan Peter Piets 
 

Parochiegemeenschap Sint Johannes de Doper te Grootebroek 

www.johannesdedopergrootebroek.nl 

www.facebook.com/RKJohdeDoper 
 

Parochiegemeenschap Sint Franciscus Xaverius te Enkhuizen 

www.xaverius.nl  
 

Parochiegemeenschap Sint Martinus te Bovenkarspel 

www.sint.martinuskerk.nl 

www.facebook.com/Sint-Martinus-Parochie-Bovenkarspel 
 

http://www.johannesdedopergrootebroek.nl/
http://www.facebook.com/RKJohdeDoper
http://www.xaverius.nl/
http://www.sint.martinuskerk.nl/
http://www.facebook.com/Sint-Martinus-Parochie-Bovenkarspel
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ1u3rxLDTAhUNLlAKHcnDDg8QjRwIBw&url=https://www.wenskaartenshop.be/wenskaarten/communiekaarten/vormsel/3843&psig=AFQjCNEHe4t5CDljktfLpQvZSdcdAuJeXg&ust=1492691844000908

