“IK KIES VOOR HET VORMSEL!”
- MANIFEST -

Ik kies ervoor om binnenkort het vormsel te ontvangen. Ik hoop dat deze keuze een belangrijke
stap in mijn leven wordt. Daarom wil ik met overtuiging kiezen.
Ik zal naar Jezus’ voorbeeld…
1. aandacht hebben voor wie ik mag ontmoeten en dus niemand uitsluiten, niet pesten, niet
roddelen of slechtspreken en niemand pijn doen of tekort doen.
2. samen bouwen aan een betere wereld waarin we oog hebben voor iedereen, in het bijzonder
voor de zwakken.
3. tijd maken om te bidden en God te danken, waardoor we kunnen groeien in geloof, hoop en
liefde.
4. mezelf niet altijd in de belangstelling zetten. Ja, ik wil ook luisteren naar anderen.
5. de natuur door God geschapen meer respecteren
6. eerbied hebben voor het werk van mensen.
7. vreugde uitstralen om anderen te bemoedigen.
En daarom…
1. zal ik dit jaar de voorbereiding voor laten gaan op al mijn andere activiteiten
2. ben ik fier om de weg naar het Vormsel te mogen gaan.
3. wil ik gemotiveerd naar de voorbereidingsmomenten komen, goed meewerken, vragen stellen
en mijn interesse tonen.
4. zal ik steeds op tijd komen.
5. onmiddellijk de verantwoordelijken verwittigen als me iets dwars zit.
6. Wil ik tijd maken om af en toe met mijn tochtgenoot eens samen te zitten. Het tochtenboek
zal bij ons gesprek de leidraad zijn.
Mijn ouders zullen er alles aan doen om mij te steunen in deze keuzes en zullen er ook in hun
agenda topprioriteit van maken.
De verantwoordelijke begeleiders beloven mij te steunen in die zoektocht om Jezus te leren kennen
en er zo een zinvolle tijd van te maken.
Ik onderschrijf dit manifest en wil er werkelijk voor gaan, opdat het een onvergetelijke tijd mag
worden, met als toppunt het vormsel.
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