
 

Famcat 
VORMSELVOORBEREIDING ANTWERPEN-CENTRM 
 

“IK KIES VOOR HET VORMSEL!”  
- MANIFEST - 

 
Ik kies ervoor om dit jaar gevormd te worden. Ik hoop dat deze keuze een belangrijke stap in mijn leven wordt. 
Daarom wil ik met overtuiging kiezen.  
 
Ik zal naar Jezus’ voorbeeld en met Zijn hulp… 
  

1. vriendschap sluiten met iedereen die ik nog niet zo goed ken 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 luisteren naar God en de anderen; 
 

5. de natuur door God geschapen meer respecteren;  
 

6. eerbied hebben voor het werk van God en de mensen; 
 

7. vreugde uitstralen om anderen te bemoedigen. 
 
En daarom… 
 

1. zal ik deze twee jaren Famcat voor laten gaan op al mijn andere activiteiten; 
 

2. zal ik regelmatig de zondagse eucharistie bijwonen; 
 

3. ben ik fier om dit voorbereidingstraject te mogen volgen; 
  

4. wil ik gemotiveerd naar de bijeenkomsten komen, goed meewerken, vragen stellen en mijn interesse 
tonen; 

 

5. zal ik steeds op tijd komen en geen familiezondagen overslaan; 
 

6. zal ik onmiddellijk de begeleiding verwittigen als me iets dwars zit. 
 
Mijn ouders zullen er alles aan doen om mij te steunen in deze keuzes en zullen er ook in hun agenda 
topprioriteit van maken. Mijn begeleiders beloven er alles aan te doen om me werkelijk dichter bij Jezus te 
brengen en er een fijne tijd van te maken. 
 
Ik onderschrijf dit manifest en wil er samen met mijn familie, de begeleiders en Gods hulp werkelijk voor gaan, 
opdat het een onvergetelijke tijd mag worden, met als toppunt het vormsel. 
 
Datum:      Naam: 
 
Handtekeningen, 
Vormeling     Ouders     Begeleider  


