
EERSTE KOMMUNIE- EN VORMSELVOORBEREIDING 
praktische Iiteratuur- en materiaalsuggesties  

 

De vraag naar achtergrondliteratuur en praktisch werkmateriaal rond de eerste kommunie- en 

vormsel voorbereiding keert elk jaar weer terug. In toenemende mate wordt deze vraag gesteld 

door ouders, leden van werkgroepen enlof pastores. Deze konstatering ligt geheel in de lijn van 

de nog steeds groeiende 'ontscholing' van de eerste kommunie- en vormsel voorberei ding. In 

de literatuur en het werkmateriaal van de laatste jaren is deze tendens uiteraard steeds sterker 

te bespeuren.  

In het navolgende wordt een korte beschrijving gegeven van bruikbare en gemakkelijk 

toegankelijke literatuur en verkrijgbaar praktisch werkmateriaal rond de voorbereiding op beide 

sakramenten. Omdat zo'n opsomming nooit volledig kan zijn, zijn aanvullingen en/of opmerkin-

gen welkom.  

 



EERSTE KOMMUNIE: ACHTERGRONDLITERATUUR  

 

Eerste communie: uitnodiging en uitdaging (1979) 

Twee afleveringen van de Werkmap voor Liturgie (1979, nr. 4-5 en 1980, 111 I-2), welke 

uitvoerig ingaan op de problematiek rond de eerste communie. Er wordt een groot aantal 

praktijkbeschrijvingen gegeven (op verschillende niveaus en in geheel eigen omstandigheden). 

Zeven vaak  qcbruikte katechetische projekten worden besproken en geëvalueerd, gevolgd 

door een nadere theologische bezinning - zowel van rooms-katholieke als van reformatorische 

zijde - op de eerste kommunie en aandacht voor de muzikale aspekten rond de viering. Het 

geheel  wordt afgesloten met een literatuuropgave.  

Gooi en Sticht Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146 

 

Aan de tafel van de heer (1979) 

Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de eerste kommuniepraktijk in 143 

Nederlandse parochies, uitgevoerd door het KASKI. De bedoeling van dit onderzoek was een 

nader inzicht te geven in een aantal aspekten rond de praktijk van de eerste kommunie. De 

centrale vraag luidde, inhoeverre een traditionele vorm van kerkelijke participatie (zoals de 

eerste kommunie) aanknopingspunten biedt voor een op kerkvernieuwing gerichte pastoraal.  

Aan de orde komen o.a. omvang en doelstelling van de pastoraal rond eerste kommunie, 

funktie van parochie en school, betrokkenheid van ouders, kinderen en vrijwilligers, problemen 

rond de voorbereiding. Een bespreking van dit rapport is te vinden in School en Godsdienst  

juni 1979, onder de titel De fanfare speelt een lied. Een aantal vragen, suggesties en 

aanbevelingen n.a.v. dit rapport werd gepubliceerd in de Analecta Aartsbisdom Utrecht 

53(1980)241-250. 

De Horstink, Postbus 400, 3800 AK AMERSFOORT, 033-11523 

 

Op uitnodiging van de Heer (z.j.) 

Min of meer als 'vervolg' op de brochure Kinderen leren geloven (1975) biedt deze nota een 

bezinning op de vragen rond de pastorale praktijk van de initiatie-sakramenten (doopsel, 

vormsel en eerste kommunie). Ze wil een vruchtbaar klimaat bevorderen onder degenen die 

werkzaam zijn in de praktijk van deze initiatie-sakramenten en helpen om ten aanzien van de 

vele vragen de juiste uitgangspunten te kiezen. 

Sekretariaat bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL ’s-HERTOGENBOSCH, 073-125488 

 

Kommunievoorbereiding (1980) 

Een bijzonder inspiratief extra-nummer (april 1980) van Atrium (kontaktblad voor de 

buitenschoolse katechese), met als onderwerp 'eerste kommunievoorbereiding'. In 

achtentwintig bladzijden wordt een voor velen herkenbaar portret van de eerste kommunie 

geschetst, enkele kanttekeningen gemaakt bij de liturgie, welke verwachtingspatronen er leven 

bij ouders, de rol van de katecheet enz. Er wordt geen pasklaar antwoord gegeven op de vraag 

hoe het zou moeten, geen kant-en-klaar model geboden. 

Hoger Katechetisch Instituut Postbus 1208, 6501 BE NIJMEGEN, 080-232441 

 

Veranderingen in de eerste kommuniepraktijk (z.j.) 

In deze gespreksnota wordt een poging gedaan de problematiek rond de eerste 

kommuniepraktijk in een breder kader bespreekbaar te maken, aan de hand van een aantal 

konkrete vragen en suggesties. De nota is met name bedoeld voor parochie- en kerkbesturen, 

schoolteams, voorbereidingsgroepen voor de eerste kommunie en individuele ouders.  

In drie hoofdstukken worden achtereenvolgens de huidige situatie, de noodzaak tot verandering 

en suggesties daartoe geschetst. 



Katechetisch Centrum, Bredaseweg 204, 5038 NK TILBURG, 013-436314 

 

Kinderen begeleiden op hun weg naar de eucharistie (1979) 

Deze brochure is een bijdrage aan de studie en de gesprekken die sinds een aantal jaren in het 

bisdom Breda op allerlei niveaus zijn gevoerd: een poging te laten zien, hoe acht jaar katechese 

in de katholieke basisschool een belangrijk element kan worden voor de begeleiding van 

kinderen 'op weg naar de eucharistie'. Daarbij was steeds de achterliggende vraag, hoe 

kinderen meegenomen kunnen worden op de weg, die leidt naar een echt menselijke gelovige 

beleving van de eucharistie. In dit verband komen dan ook de praktijken rond de eerste 

kommunievoorbereiding ter sprake.  

In het laatste gedeelte van de brochure wordt een poging gedaan om te laten zien hoe via een 

aantal 'uit het leven gegrepen thema's' een schoolkatechese over de eucharistie voor 4 tot 12-

jarigen mogelijk is (praktische suggesties voor keuze van een aantal projekten). 

Persdienst bisdom Breda, Veemarkstraat 48, 4811 ZH BREDA, 076-223444  

 

Het vieren van de eerste kommunie (1981)  

Deze handreiking (een herschrijving van de oorspronkelijke uit 1977) wil ouders en pastors 

helpen om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rond de eerste kommunie beter vorm te 

geven. In de aanbevelingen wordt de tendens ondersteund om te werken naar een 'ontscholing' 

van de eerste kommunie, die duidelijk geplaatst wordt in een parochieel pastoraal beleid. 

Daarmee wordt voorkomen dat de eerste kommunie een geisoleerd gebeuren wordt.  

In vier hoofdstukken komen aan de orde: een aantal beleidsvragen, het probleem liturgie - 

katechese, enkele konkrete aanwijzingen voor een viering en een aantal cadeautips. 

Persdienst bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH BREDA  

 

Eerste kommunie (1981) 

Een themanummer van School en Godsdienst 35(1981)7, dat een bescheiden bijdrage wil 

leveren om al die mensen, die betrokken zijn bij de voorbereiding van de eerste kommunie, een 

steuntje in de rug te geven. Daarvoor zijn enkele van de meest gebruikte projekten nader 

bekeken. Daarbij is vooral gelet op de inhoudelijke elementen, werkvormen, plaats van het kind 

en de samenwerking tussen school, ouders en parochie.  

Persdienst bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH BREDA, 076-223444 

 

Eerste kommunie en kerkgemeenschap (1985)  

Gidsboekje bij een tentoonstelling rond eerste kommunie, die begin 1985 bij het HKI te 

bezoeken was. Het doel van deze tentoonstelling _ die wellicht in deze of andere vorm wordt 

herhaald - was, leden van werkgroepen, pastores, katecheten en ouders een overzicht van het 

in Nederland bestaand en gebruikt materiaal m.b.t. de eerste kommunievoorbereiding te geven; 

en vervolgens inzicht te bieden in de verschillende visies op de eerste kommunie en de 

betekenis ervan voor de opbouw van de parochie. Het 'gidsboekje' is voor een groot gedeelte 

ook zelfstandig - los van de tentoonstelling - te gebruiken, b.v. in het kader van een 

herbezinning op de bestaande eerste kommuniepraktijken of als aanzet voor een eerste 

kommunievoorbereiding rn aksent op 'uitnodiging tot geloofsgemeenschap'. 

Hoger Katechetisch Instituut Postbus 1208,6501 BE NIJMEGEN, 080-232441 



EERSTE KOMMUNIE: PRAKTISCH WERKMATERIAAL  

Blinkende stad (1974) 

In aantal inleidende opmerkingen volgen 15 verhalen rond onderwerpen als: boek, vuur, brood, 

feest, tocht etc. Elk verhaal is voorvan verwerkingssuggesties voor ouders en school. Tenslotte 

volgen elementen voor een viering: teksten en liederen. Bij dit projekt is een grammofoonplaat 

verkrijgbaar (met opgenomen liederen) en een legpuzzel. 

Gooi en Sticht, Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146  

Daar gebeurt kerk (1975) 

Hoofdstuk 3 van dit boek (auteur: Wim Saris) beschrijft een eerste kommunieprojekt. Ouders van 

mogelijke kommunikanten worden bijeengeroepen en met hen wordt op zes avonden een zestal 

kanten van het leven overwogen. Elke maand kan worden afgesloten met een viering rond  

n thema. Tussen elke overweging en slotviering in hebben de betrokken ouders kans gehad een 

en ander te doen met hun kind volgens suggesties die bij het thema zijn aangeboden. Want bij de 

tekst van dit ~oek komt nog een map, met overwegingen en tips voor thuis, bijpassende 

werkbladen voor de kinderen, een map met suggesties, modellen en handreikingen voor 

parochiekatechese. In 1979 en 1980 werd het projekt geheel herzien. 

Bureau Gezins- en Gemeenschapskatechese, Dodeweg 6, 3832 RC LEUSDEN 

 

Ook jij bent welkom (1976) 

Dit projekt is opgebouwd uit drie onderdelen: 1. een handleiding voor de ouders/begeleiders 

(waarin doelstelling, overzicht, theoloqische achtergronden, toelichtingen bij het werkmateriaal, 

aktiviLoitenschema); 2. 8 ouderfolders; en 3. werkkaarten voor de kinderen. Elke ouderfolder geeft 

een toelichting op het thema, suggesties om thuis te doen en bovendien een verhaal om voor te 

lezen of te vertellen. 

Katechetisch Centrum Ploegstraat 1, 5615 HA EINDHOVEN, 040-435045  

Brood voor onderweg - in het teken van het brood (1977) 

Dit projekt, met de bijbehorende werkmap, wil op de eerste plaats volwassenen (ouders, 

begeleiders enz.) helpen om samen met de kinderen na te denken en te praten over de 

voorbereiding voor de eerste eucharistie. Daartoe wordt een gedetailleerde beschrijving voor drie 

ouderavonden gegeven, en een uitgewerkte viering. In de werkmap zitten werkbladen, een spel, 

losse teksten, knipplaat, kollageblad, enz.  

K.v.Eijk e.a., Cauberg 19, 6301 BT VALKENBURG, 04406-12077  

Op weg naar de Heer (1979) 

Uitgaande van 11 werkkaarten, worden daarbij steeds verschillende suggesties ter verwerking op 

school en voor thuis gegeven. Het tweede gedeelte bestaat uit een uitvoerig 'dossier' waarin 

bruikbare verhalen, liederen, gedichten en teksten zijn opgenomen. Er is een poging gedaan geen 

breuk aan te brengen tussen het gewone leven en de eucharistie: de blijde boodschap zal 

kinderen pas aanspreken als ze herkenningspunten zullen aantreffen in hun eigen 

ervaringswereld. 

Katechetisch Centrum Kerkstraat 20, 6026 RV MAARHEEZE, 04959-2898  

Eerste kommuniepastoraal (1980) 

Dit projekt is opgebouwd rond vier 'kringen': ouders, leerkrachten, pastor en 



parochiegemeenschap, die gezamenlijk de eerste-kommuniepastoraal dragen. De meeste 

aandacht gaat uit naar de begeleiding van ouders. Er worden 3 modellen geboden voor 

voorbereidende vieringen en eveneens 3 voor de eucharistieviering op de dag van de eerste 

kommunie zelf. Bij het projekt zijn een werkboekje en een ouderbrochure verkrijgbaar. 

Pastoraal Informatie Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 HASSELT (B), 011-212946  

 

Jij+ik = samen (1981) 

Een boek vol verhalen, gedichten, liedjes en gebeden rond de eerste kommunie (samengesteld 

door M. ten Kortenaar - T.Smits - W.Swüste) . Het kerngegeven waarheen alle teksten wijzen in 

de christelijke gemeenschap, die in al zijn facetten aan de orde komt: naast 'normale' gezinnen 

ook aandacht voor buitenlanders in tehuizen en gehandicapten. Een boek voor kinderen, met een 

toelichting voor ouders, onderwijsgevenden en katecheten. 

Uitgeverij Zwijsen, Postbus 805, 5000 AV TILBURG, 013-353635  

 

Doe je mee? (1983) 

Dit projekt bestaat uit 9 werkbladen, waarvoor in de handleiding een aantal 

verwerkingsmogelijkheden worden aangeboden, gecentreerd rond drie grote onderwerpen 'kerk-

thuis-tafel'. Er wordt gemikt op onderlinge kommunikatie tussen parochie, school en ouders; aan 

de ouders wordt een centrale rol toegekend. 

Katechetisch Centrum, Nassaulaan 72,3116 EX SCHIEDAM, 010-264830  

Jij hoort er bij (1983) 

In een aantal stappen worden kinderen voorbereid op de eerste kommunie. Deze stappen zijn 

neergelegd in een handleiding en een werkboek voor de kinderen (waarin opgenomen: verhalen 

voor thuis en in de parochie, werkkaarten en liedjes). De voorgestelde voorbereiding van zes 

weken wordt slechts zinvol genoemd, wanneer die zes weken in een veel langere periode van 

gelovig omgaan van ouders met hun kinderen staan.  

Werkgroep DKK, Groenestraat 231, 6531 HH NIJMEGEN, 080-550451  

Kom je erbij? (1983) 

De bedoeling van dit projekt is een aantal handreikingen te bieden om vanuit de parochie 

(pastores, ouders, begeleiders) in relatie met d school kinderen voor te bereiden op de eerste 

kommunie. Het projekt bestaat uit een handleiding (met gedetailleerd uitgewerkt draaiboek, een 

tekst voor begeleiders en een informatie-katern voor de ouders) en een werkboek voor de 

kinderen. 

Werkgroep 7/4, Z.W.Leyweg 926, 2545 GV ’s-GRAVENHAGE, 070-662050  

Ontmoeten (1983) 

Dit projekt, waarin uitdrukkelijk om samenwerking tussen school en kerkgemeenschap wordt 

gevraagd, bereidt kinderen voor op de eerste volledige deelname aan de eucharistieviering. Het 

bevat een achttal verhalen, waardoorheen een rode draad loopt: mensen ontmoeten elkaar, het is 

belangrijk met name te worden genoemd en gekend. Bij de handleiding horen een boekje met 

liedjes en enkele werkbladen. 

Katechetisch Centrum IJmond, Postbus 44, 1960 AA HEEMSKERK, 02510-39765  

Het kan gebeuren (1983) 

Het materiaal bestaat uit drie mappen: 1. begeleidingsmap, bedoeld voor parochie en school; 2. 

oudermap; 3. map voor kinderen (met werkkaarten). De voorbereiding vindt plaats rond vijf thema's; 



tevens zijn suggesties opgenomen voor een viering. Het projekt veronderstel een aktieve 

betrokkenheid van de ouders bij de voorbereiding. 

Dienst Katechese, Monplaisirlaan 51, 1130 BRUSSEL (B), 02-2427951  

 

De deur staat open (1984) 

Dit boek (auteur: Toon Rabou) is een gedeeltelijke beschrijving van uit 1974, en bevat een 

handvol verhalen, liedjes en werksuggesties, met het doel aan ouders van eerste kommunikanten 

de gelegenheid bieden om aan herbronning te doen n.a.v. de eerste kommunie van bun kind. Op 

een drietalouderbijeenkomsten met ouders, leerkrachten en katecheten wordt gewerkt rond 11 

verhalen. Tenslotte worden enkele tips voor de viering gegeven.  

Altiora/Werkgroep v. Levensverdieping, Abdij Averbode, 3281 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, 

031-771751  

Gaandeweg de weg gaan (19?5) 

Een raamwerk of kader, opgevuld met verschillende konkrete suggesties zowel met verwijzing 

naar bestaand materiaal als met een aanbod van 11iouw materiaal - om de voorbereiding op de 

initiatiesakramenten (Doopsel, Vormsel, Eucharistie) te voltrekken binnen het bredere kader van 

parochieopbouw. Het raamwerk bestaat uit 3 delen: 1. de uitnodiging; 2. het meedoen met de 

parochie; 3. de direkte voorbereiding op een viering van de 'sakramenten. Wat het liturgisch 

gedeelte van deze uitgave betreft is samengewerkt met de werkgroep voor Liturgie van Heeswijk. 

Hoger Katechetisch Instituut, Postbus 1208,6501 BE NIJMEGEN, 080-232441  

Kinderen vieren (1985) 

Een van de onderdelen van dit boek (geschreven door Peer Verhoeven)  

is een volledige viering van de eerste kommunie, met nieuwe liedteksten (Adri Bosch) op nieuwe 

melodieën (Frans Bertens). De grondidee die ach:er deze viering ligt, is enerzijds een pleidooi 

kinderen op te nemen in de ene gemeenschap, anderzijds hen niet met een afgebouwd geloof en 

volwassen belijdenispatroon op te zadelen, maar hen de ruimte te geven, ze te sparen, te laten wie 

ze zijn. 

Gooi en Sticht, Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146  

 

Dank u/samen delen op weg (1985) 

Twee katecheseprojekten ter ondersteuning van de gezinskatechese rond de eerste kommunie, 

waarin wordt stilgestaan bij dankbaarheid, verwondering en verantwoordelijkheid voor het kleine 

en geringe: daar kiest God het begin van zijn handelen. De ervaringen en belevingen voor 

kinderen worden verbreed rond: samen delend op weg zijn. De projekten bevatten veel verhalen, 

verwerkingssuggesties en liederen. 

Katechetisch Centrum IJmond, Postbus 44, 1960 AA HEEMSKERK, 02510-39765  

Hand in hand (1985) 

Een reeks van 8 werkboekjes, ter voorbereiding op de eerste kommunie, aansluitend bij het 

(school)katecheseprojekt Hand in hand. In het materiaal wordt uitgegaan van een onderscheiden 

taak van school en kerk.  

H.Revenberg, Loerikseweg 12, 3991 AD HOUTEN, 03403 - 71284  

Om bij stil te staan (1985) 

Een brochure voor ouders die - binnen het raam van de godsdienstige opvoeding van hun 

kinderen - zich willen bezinnen en voorbereiden op de eerste kommunie. Met verhalen, gebeden 



en gesprekssuggesties. Voor de kinderen is er een werkboekje onder de titel Ik mag meedoen. 

Elli en Herman Witteman, Moerweg 368, 2531 BH ’s-GRAVENHAGE, 070 – 804945 

 



VORMSEL: ACHTERGRONDLITERATUUR  

Het vormsel (1978) 

Een van de brochures uit de reeks Doe-boekjes (auteur: Wim Al), waarin hot aksent wordt gelegd 

op het vormsel als 'moment in de (geloofs) Groei': legt de doop vooral de nadruk op opname in de 

christelijke geloofsgemeenschap, het vormsel maakt ons bewust dat de keuze voor de  

weg van Jezus om daden vraagt. Aan de orde komen o.a. ook een stukje chiedenis en 

vormselleeftijd. 

Gooi & Sticht, Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146  

Zegel van de geest (1978) 

Een aflevering van de Werkmap voor Liturgie (12(1978)2-3), waarin enkele artikelen die de 

viering van het vormsel reliëf geven: over de latie Geest-kerk, over de voorbereiding van de 

viering, over symboolgevoeligheid, over de liturgie van het vormsel. 

Gooi & Sticht, Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146  

Het sacrament van het vormsel (1979) 

Een handzaam boek (uit de serie Het geloof vieren) dat in twee hoofdtukken ingaat op het geloof 

van christenen in de H.Geest en het vormI als sakrament waarin de Geest wordt geschonken. 

Gottmer, Prof.v.Vlotenweg la, 2061 EB BLOEMENDAAL, 023-257150 

 

 

Wie vormt wie? (1981) 

Een onderzoek naar de vormselpraktijk in Nederlandse parochies, verricht door het KASKI. Het 

boekje bevat het resultaat van een schriftelijke enquête onder pastores en beschrijft de 

vormselvoorbereiding in vier parochies. De gegevens uit de enquête worden rond enkele 

kernvragen bij de vormselpastoraal samengevat. De auteurs geven aan de hand van recente 

literatuur en tegen de achtergrond van hun onderzoek een aantal suggesties voor de toekomst. 

Gooi & Sticht Postbus 17, 1200 AA HILVERSUM, 035-48146  

Het vormsel (1982) 

Drie artikelen in een special van School en Godsdienst (36(1982)5): twee heel konkrete 

beschrijvingen van de praktijk en een analyse van een aantal vormselprojekten. 

Hoger Katechetisch Instituut, Postbus 1208, 6501 BE NIJMEGEN, 080-232441  
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VORMSEL: PRAKTISCH WERKMATERIAAL  

Jij bent een deel van de keten (1974) 

 

Een projekt dat kinderen gevoelig wil maken voor een kerkgemeenschap in beweging, waarbij zij 

zich op hun niveau kunnen aansluiten. De voorbereiding gebeurt via een zevental thema's 

(groeien, vuur, geest, enz.), waarbij gebruik gemaakt kan worden van werkkaarten. Het hoofd-

aksent ligt op de eigen werkzaamheid van de vormeling en hun samenspraak met hun 

ouders/opvoeders. Bij het projekt hoort een inleiding voor volwassenen, een literatuuropgave en 

enkele bladzijden met praktische wenken voor katechese en liturgie.  

Katechetisch Centrum, Ploegstraat 1, 5615 HA EINDHOVEN, 040-435045  

Jij bent een deel van de keten (1975) 

Voorbereiding op het vormsel als een sakrament, dat een schakel in de keten van mensen met 

een hoopvolle boodschap wil zijn. In het eerste deel van het projekt wordt ingegaan op beelden 

als: schakel, keten, ketting enz.; het tweede deel gaat in op de tekenen die gebruikt worden in de 

viering van het vormsel: handoplegging, teken van het kruis, olie enz. Het pakket bestaat uit een 

toelichting voor ouders/katecheten en een werkboekje voor de kinderen. 

Werkgroep Katechese, Groenestraat 231, 6531 HH NIJMEGEN, 080-550451  

De weg (1977) 

Een uitvoerig projekt, dat vooral die (christelijke) waarden wil aanreiken, die relevant zijn voor het 

geloofsproces van kinderen, zodat ze in staat zullen zijn om in de verhalen over Gods volk te 

ontdekken, dat die eigenlijk over hen zelf gaan en in Jezus van Nazaret steeds meer hun eigen 

weg kunnen beamen. M.n. hfd.5 t/m 7 betreffen direkt het vormsel: achtergronden bij het huidige 

denken over het vormsel, een model voor een vormselviering, ideeën voor een ouderavond. 

K.van Eijk, Cauberg 19, 6301 BT VALKENBURG, 04406-12077  

Gevormd worden (1977) 

bedoeling van dit projekt is kinderen en ouders met elkaar in gek te brengen over het vormsel. 

Daartoe is een drietal gesprekshoma's uitgewerkt. Voor de kinderen is bij dit projekt een 

werkboek beschikbaar.  

Katechetisch Centrum, Nassaulaan 72, 3116 EX SCHIEDAM, 010-264830  

Het vormsel (1977) 

ln dit projekt worden kinderen voorbereid op het vormsel: 'een teken dat jij wordt uitgenodigd om 

samen met anderen vorm te geven aan de wereld in de geest van Jezus'. Het projekt bestaat uit 

een boekje met achtergronden, bedoelingen en werksuggesties, en vijf werkboekjes voor do 

kinderen zelf. 

Katechetisch Centrum, Bindersestraat 4, 5701 SZ HELMOND, 04920-35831  

Vormsel-katechese 

Een pakket met vooral praktisch werkmateriaal: werkkaarten (met handleidingen hoe deze te 

gebruiken), veel dokumentatie in de vorm van verhalen, gedichten enz., en liederen. 

Katechetisch Centrum, Kerkstraat 20, 6026 RV MAARHEEZE, 04959-2898  



 

Vorm geven aan mijn leven (1980) 

Een projekt, dat is opgebouwd rond 12 thema's, die beknopt worden uitgewerkt en waarbij telkens 

enkele suggesties voor opdrachten worden gegeven: vorm geven aan je leven, in Christus' geest, 

handoplegging, zalving, enz. Bij het projekt hoort een werkboekje voor de kinderen. 

H.Stam, Gripvelden 89, 4707 ZB ROOSENDAAL, 01650-41145  

Halverwege tussen klein en ~root (1982) 

Handleiding en vormselboek voor een parochiale vormselkatechese. In de handleiding worden op 

de linkerbladzijden teksten en toelichtingen geboden, die bedoeld zijn als 

'volwassenenkatechese'; de rechterbladzijden zijn hulpmiddel voor het katechetisch proces (o.a. 

doelstellingen, werkwijze, etc.). Het vormselboek is een vertel-, kijk-, leer-, gebeden- en 

zangboek, en dient als 'verbinding' tussen de verschillende katechesebijeenkomsten (ook voor de 

ouders). Veel verhalen, werksuggesties, ideeën voor ouder-kontaktavonden, modellen voor 

liturgische vieringen. 

Patmos, Kapelsestraat 222, 2080 KAPELLEN (B), 031-645320  

Jezus van Nazaret (1983) 

Een 'groei-projekt', waarin de figuur van Jezus van Nazaret centraal staat, en waarin als bijlage 

aanzetten voor een vormselkatechese zijn opgenomen (met werkbladen). 

Werkgroep Katechese, Groenestraat 231, 6531 HH NIJMEGEN, 080-550451  

Blijf je erbij? (1985) 

Vormselprojekt, als vervolgprojekt op het eerste-kommunie-projekt Kom je erbij?, dat handreikingen 

biedt voor de vormselvoorbereiding. Dedleiding bestaat uit 6 katernen (algemeen, suggesties voor 

pastores/ouders/begeleiders en relatie met school, suggesties bij de afzonderlijke 5 projekten, 

kanttekeningen bij de liturgische viering, suggesties voor de ouders en een uitgebreide en aktuele 

literatuurlijst). Het vormselwerkboek zelf bevat de 5 deelprojekten. 

Katechetische Werkgroep 7/4, Leyweg 926, 2545 GV ’s-GRAVENHAGE, 070-662050  

Geen eenzaam avontuur. Ook ouders als tochtgenoten in de voorbereiding op het vormsel 

van hun kind 

De samenstellers (sters) gaan er van uit dat ook de unieke gezinssfeer een belangrijke betekenis 

heeft bij de voorbereiding op het vormsel in het geheel van de parochiegemeenschap. Zij bieden 

werkmateriaal aan waardoor ouders intenser hun betrokkenheid kunnen laten voelen én een aktief 

aandeel kunnen hebben in de parochiekatechese rond het vormsel. Het projekt bestaat uit een 

begeleidingsmap met o.a. suggesties voor ouderavonden en -middagen, een map met o.a. 

werkmateriaal (speels) voor ouders en kinderen, suggesties voor vieringen.  

Dienst Katechese, Verdunstraat 360, 1130 BRUSSEL, 02/242.79.51 

 


