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Informatie voor het Heilig Vormsel in schooljaar 2020 - 2021 
 
De liturgie van het H. Vormsel 
De vormheren gaan er van uit dat tijdens de liturgieviering de officiële teksten gebruikt 
worden. Het ‘Directorium voor Eucharistievieringen met kinderen’ (Liturgische 
Documentatie 1, NRL 2002, p. 126-143) geeft aan welke mogelijkheden er zijn bij de 
vieringen met kinderen. De uitgave ‘Misformulieren voor Eerste H. Communie en Vormsel 
van kinderen’ (met enkele aanpassingen sinds 2011) is voor € 7,50 bij de NRL te bestellen 
via de website: rkliturgie.nl  onder ‘publicaties’. 
 
 

Tekstboekje toesturen  
Verzocht wordt om de teksten die in de liturgie gebruikt worden geruime tijd - uiterlijk 
vier weken van tevoren - en vóórdat het boekje gedrukt wordt aan de vormheer toe te 
sturen. 

 
 
H. Vormsel voor degenen die niet in de eigen parochie gevormd worden 
Als er vormelingen uit uw parochie door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het 
vormsel, dan wordt in eerste instantie gevraagd om hen te laten deelnemen aan de 
vormselviering in een buurtparochie. Mocht daar geen mogelijkheid toe zijn, wordt 
gevraagd daarvan melding te maken bij de vicaris voor liturgie en kerkmuziek. 
 
 
Registratieplicht 
In het boek ‘Parochierecht’ van Dr. J. Hendriks, pag. 42, wordt dit als volgt toegelicht:  

“In ons land worden de namen van de vormelingen in alfabetische volgorde in het 
vormselboek opgetekend. Iedere parochie bezit zo’n vormselboek voor de registratie 
van vormsels die in die parochie zijn toegediend. Ook vormsels toegediend in 
levensgevaar of bij opnamen in de Katholieke Kerk worden hierin vermeld. De namen 
van de bedienaar, van de vormelingen, van de ouders en peter en meter worden hierin 
opgetekend. Ook de dag en de plaats van de viering worden vermeld.” 

 
 
Aandacht voor de zang 
We vragen bijzonder grote aandacht voor samenzang met de aanwezigen en door de 
vormelingen, met goede liturgische liederen passend voor de vormselliturgie of de ‘Tijd van 
het Jaar’ waarin gevormd wordt. Omdat de liturgische gezangen geen opvulling, maar zelf 
liturgie zijn mogen we ook gerust eisen durven stellen aan koren. 
 
E. Smeets, 
Vicaris voor liturgie en kerkmuziek 
 

 
 

Lijst van confirmatoren (vormheren) in het schooljaar 2020-2021 
 U gelieve zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de vormheren.  
 

Onderstaand overzicht kent nogal wat restricties m.b.t. de beschikbaarheid van de 
vormheren. Indien u derhalve afwijkt van de indeling of als de groep vormelingen erg 

klein is, gelieve bijtijds contact op te nemen met de vicaris voor liturgie voor overleg! 
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Bisschop Mgr. drs. H. M.G. Smeets 
 Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond;  
 voor afspraken: secretaris G. Smulders, tel. 0475-386740 
 Dekenaat Weert en Venlo 
 De bisschop zit tijdens de zalving en vraagt de vormelingen de handen te vouwen 

tijdens de zalving, gelieve dit mee te nemen als voor het vormsel geoefend wordt! 
 
Hulpbisschop Mgr. dr. E.J. de Jong 
 Postbus 470, 6040 AL Roermond 
 voor afspraken: secretaris G. Dieteren, 0475-386846 
 Dekenaten Heerlen en Roermond 
 bij voorkeur niet in het weekend 
 
Vicaris-generaal Mgr. R.H.M. Maessen 
 Paredisstraat 10, 6041 JW Roermond 
 voor afspraken: secretaris J. Moonen, 0475-386746 

Dekenaat Gulpen 
 niet op zondagmorgen 
 
Vicaris drs. E. Smeets 
 Eindstraat 6, 5801 CR Venray; tel. 0478-550740  
 Dekenaten Sittard en Susteren 
 niet op zaterdagavond en zondagmorgen 
 
Vicaris V.H.Th. Goulmy 
 Lindestraat 170, 6444 AS Brunssum; tel. 045-5257979 
 Dekenaat Horst en Kerkrade 
 niet op zaterdagavond en zondagmorgen 
 
Vicaris Mgr. drs. A.G.M. Franssen 
 Kapelweg 37, 6267 BT Cadier en Keer; tel. 043-8515602 
 Dekenaat Maastricht 
 niet in het weekend 
 
Rector dr. L.J.M. Hendriks 
 Grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade; tel. 045-5466810 
 Dekenaat Venray 
 
H.E.H. deken J. Honings 
 Deken Keulenplein 2, 6365 BJ Schinnen; tel. 046-4431292 
 Dekenaat Schinnen 
 niet op zondagmorgen 
 
H.E.H. deken W.J.M. Miltenburg f.s.o. 
 Wijngaard 11, 6017 AG Thorn; tel. 0475-56 14 10 
 Dekenaat Thorn 
 


