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Welkom vormeling!
EEN WERELD VAN JONG & GELOVIG 

GAAT VOOR JE OPEN.



CChh
eecckk jjjee CChhrriisstteenn-IIDDkkaaaarrtt!!

Welkom vormeling!
ook aan je gezin en familie

jongerenpastoraall

Het vormsel is ...

een kerk voor en met jongeren rond Jezus Christus’ liefde.

Je hebt al een weg afgelegd. 
Samen onderweg met je gezin 

op zoek naar je plaats 
in de wereld en in de kerk.

doopsel
eerste communie

Het eindpunt van de reis 
is niet het vormsel. 

Het eindpunt is Gods’ liefde 
eindeloos omarmen.

... jouw bevestiging van de doopbelofte & Gods liefdevolle geschenk van de heilige Geest!

doopsel

eerste
communie



GGeellooveen meett hoooofdd,, haartt een haanddeen!

een kerk voor en met jongeren rond Jezus Christus’ liefde.

Het eindpunt van de reis 
is niet het vormsel. 

Het eindpunt is Gods’ liefde 
eindeloos omarmen.

?Hoe ziet die weg 
er voor jou uit?

Ons geloof ontdekken en verdiepen - met je hoofd. De bijbel openen 
en samen met anderen Gods’ liefdesboodschap zoeken.
Catechesemomenten zijn er voor jong en oud.

Ons geloof vieren - met je hart. In je hart plaats maken voor God, 
voor Jezus, voor Maria, kan wonderen doen in je leven. 
Welkom elke zondag in de kerk!

Ons geloof handen en voeten geven door mensen nabij te zijn. Niet 
enkel woorden, maar ook daden, vraagt Jezus. Wat ga jij doen?



Hoe gek zou het zijn als je na maanden 
trainen eindelijk je brevet behaalt en daar-
na beslist om nooit meer te voetballen?

Hoe gek zou het zijn als je na maanden 
trainen eindelijk je brevet behaalt en daar-
na beslist om nooit meer te voetballen?

Voetbal dat is trainen, match spelen en de magie van 
het spel beleven. Dat is � er zijn op je club.
Voetballer wilen worden omdat de sport je geraakt 
heeft, de sfeer op het veld, de euforie van het team. 
Uiteindelijk leer je wel wat buitenspel is en welke 
strategie te volgen. Maar daar begon je nooit aan 
moest je niet in eerste instantie een passie voelen 
voor voetbal.

Bij de kerk horen dat is wekelijks elkaar ontmoeten rond Jezus die 
zijn leven heeft gegeven. Wekelijks de vreugde van het evangelie 
beleven. Dat is � er zijn Jezus als vriend te hebben.

Christen willen 
worden omdat Jezus 
je geraakt heeft, de 
zalige momenten van 
steun en gedeelde 
vreugde, de vrolijkheid 
van de gemeenschap. 

Uiteindelijk leer je wel wat de zeven werken 
van barmhartigheid zijn en het Onze Vader. 
Daar begin je maar aan als je je in 
eerste instantie laat raken door de bood-
schap van Gods’ liefde voor ieder onder ons.

Hoe gek zou het zijn je vormsel te doen en daarna te beslissen om nooit meer naar de kerk te gaan?

beleven. Dat is � er zijn Jezus als vriend te hebben.

Welkom in de club!

Wat ga jij doen 
na je vormsel?



JJoonngg eenn oouudd oopp ddee ttrraainniinngg,, aalllleenn lleeeerrlliinnggeenn vvaann JJeezzuuss!!

Check via vormelingen.ijd.be
wat er te beleven valt. Of mail 

naar ijdantwerpen@ijd.Be

Je kan blijven “trainen” in onze club. God is dan ook 
zo een groot mysterie, dat we waarschijnlijk ons 

leven lang zullen zoeken naar wie hij is. 
Grote denkers, stille monnikken in gebed, jij en ik 

in onze kerk, allen werken we aan onze relatie met 
Jezus en God. Tijdens het Vormsel schenkt God jou 

zijn beste helper - de heilige Geest -
zodat je goed kan blijven “trainen”.

?Wat ga jij doen 
na je vormsel?

#JONG & GELOVIG

IJD
ZOMERKAMP

MISDIENAARS

PLUSSERS

GEZINS-
VIERINGEN

JONGEREN-
KOOR



Beste vormeling,

Je bent onderweg naar het vormsel.  

Dank je wel voor die keuze.

Ook de Heilige Geest is 

onderweg naar je vormsel.

Binnenkort mag je Hem ontvangen:

Gods adem en Gods vuur in jouw leven.

Blijf niet binnen.  Vind je plaats in de Kerk.

En ik bid voor je: ‘Kom, Heilige Geest!’

+ Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen



jongerenpastoraal check > vormelingen.ijd.be

1ste week van juli

?Ben jij al lid van
IJD Jongerenpastoraal?

Wil jij mee naar een mega toffe week om nooit te vergeten?
Je maakt daar zowiezo minstens 10 nieuwe vrienden voor het leven!

May (14) deelnemer van IJD zomerkamp

check
www.regi.ijd.be

REGI van registratie :-)

a
 :-) :-) :-) :-)

“

“

ZOMERZIN
het zomerkamp van IJD Antwerpen. 

Dé ideale start van de zomer voor iederen 
die net zijn of haar vormsel heeft gedaan



www.antwerpen.ijd.be

` IJD Antwerpen
03/454 11 44

ijdantwerpen@ijd.be

“IJD” spreek je uit als ‘ie jee dee’. IJD is de afkorting van wat voluit jongerenpastoraal Vlaanderen heet.  
  Het is een jongerenbeweging van de Vlaamse katholieke kerk,  

die kampen en evenementen organiseert  
en o.a. plussersgroepen ondersteunt.  

IJD helpt jongeren om ook na het vormsel een  
plaats te vinden om gelovig op weg te gaan.


