Beste vormelingen
Hier zijn we terug.
Het nieuwe jaar is ingezet.
Nu kan je echt zeggen dat je dit jaar het Vormsel zal ontvangen. Maar wie ben je eigenlijk?
Denk er even over na, misschien samen met je ouders, peter, meter, … zij kunnen je helpen,
want zij hebben ook mee gezorgd dat je geworden bent wie je nu bent.

We gaan op weg
en beginnen bij het begin…
Over toen je klein was…
op de basisschool… en nog eerder…
Wat is je voornaam?
Waarom heb je juist
diè naam gekregen?
.
.
Wat is de betekenis van je voornaam?
Zoek het even op…

Waar ben je geboren?
Vul de gemeente in
op het bord rechts hiernaast.

Wanneer ben je geboren?
Schrijf je verjaardag
in de rode cirkel

Wie zijn je moeder en vader?
.
.
Heb je broers en/of zussen?

.
.
.

Wie zal je vormpeter/-meter zijn?
.
In welke gemeente
en welke kerk ben je gedoopt?

Vaak wordt men als baby al gedoopt.
Wat weten je ouders daar nog van?

Van welke club(s) of bewegingen ben je lid?
.
.
.
.

Wat zijn de dingen die je het liefste doet?

Naar welke muziek luister je?

Wie is je beste vriendin/vriend?

Op welke school zit je?

Ken jezelf !
Omcirkel drie positieve eigenschappen, die het beste bij jou passen.
Onderstreep daarna minimaal drie eigenschappen die je bij jezelf ontdekt en als niet zo
positief voor jezelf ervaart.

Vriendelijk

onvriendelijk

Jaloers
lief

bang

somber

kritisch

betrouwbaar

ijverig
vrolijk

behulpzaam

eigenwijs

gesloten

tevreden

beïnvloedbaar

stil of …

sportief
koppig

doorzetter

gelovig

gevoelig

lui

eerlijk

serieus

moedig

zachtaardig
zorgzaam

geduldig

nieuwsgierig

leergierig

spontaan

creatief

opvliegend

zenuwachtig uitbundig
of…

Of nog…

hard
onzeker

Wat maakt jou wel eens verdrietig?

Waar word je écht blij van?

Kom je wel eens in de kerk? En wat vind je ervan?

Waarom ging je toen naar de kerk?

Wat is geloven volgens jou?

