
Heer,  
geef ons vandaag 
een nieuw hart 
dat nederig is en vriendelijk  
voor alle mensen. 

 
Geef ons vandaag  
nieuwe ogen 
die U herkennen in al wat geschiedt. 

 
Geef ons vandaag  
een nieuw geloof 
dat elk goed begin van U verwacht. 

 
Geef ons nieuwe hoop vandaag 
die uitziet naar de onmogelijke vrede. 

 
Geef ons vandaag 
een nieuwe liefde 
die sterk is al de dood. 

 
Zegen ons vandaag 
dat we troost en vreugde mogen zijn 
voor allen die vertwijfelen. 

 
Geef ons de moed 
om altijd opnieuw te beginnen 
met U.  
Amen.  

 

Doopsel, Vormsel en eerste heilige  
Communie van een volwassene 

 
in  parochie De Goede  Herder 



Welkom in onze parochie 
Op de een of andere manier heeft u deze folder in handen  
gekregen. Wellicht overweegt u om toe te treden tot de  
katholieke kerk, of om uw geloof te bevestigen met het Vormsel. 
Onze parochie De Goede Herder wil u daarbij graag van dienst zijn. 
Welkom!  
 
Katholiek worden 
Vandaag de dag is het niet zo vanzelfsprekend meer om bij een 
kerk te horen. Maar ook nu nog kiezen mensen ervoor om  
katholiek te worden. Bij sommigen bestaat een duidelijk verlangen 
naar opname in de kerk. Anderen zijn meer zoekende en weten 
het nog niet zo zeker. Maar veelal was er iets op iemands  
levensweg dat raakte, vroeg om meer, wees in de richting van een 
sterkere band met God en met al wie gelovig onderweg is. Zo kun 
je je geroepen voelen – om verder te gaan.  
 
Verschillende manieren 
Katholiek worden kan op verschillende manieren. Als u niet eerder 
gedoopt bent, dan ontvangt u in één viering het Doopsel, het 
Vormsel en de eerste heilige Communie. Misschien heeft u al in 
een andere kerk het Doopsel ontvangen; dan wordt u uiteraard 
niet opnieuw gedoopt, maar ontvangt u het Vormsel en de eerste 
heilige Communie. En wanneer u wel katholiek gedoopt bent, 
maar nog niet het Vormsel (en de eerste heilige Communie) heeft 
ontvangen, dan kan dat alsnog. Als u gedoopt en/of gevormd 
wordt, hoort daar in ieder geval bij dat u de geloofsbelijdenis  
uitspreekt. 
 
Gezamenlijke voorbereiding 
Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op de nieuwe stap 
die u wilt gaan zetten. Parochie De Goede Herder kent een  
gezamenlijk traject: een serie van zo’n acht bijeenkomsten met 
meerdere mensen die erover denken om katholiek te worden of 
om alsnog gevormd te worden.  
 

 

De voorbereiding vindt plaats tussen Advent en Pasen. In de loop 
van het traject is er gelegenheid om samen stil te staan bij ieders 
ervaringen en vragen.  
Ook bieden we volop informatie; bijvoorbeeld over het kerkelijk 
jaar, symbolen en sacramenten, de Bijbel en bidden.  
De bijeenkomsten worden verzorgd door de werkgroep 
Catechemunaat van onze parochie in samenwerking met het 
pastoraal team. Extra ondersteuning is er in de vorm van een 
‘maatje’: een parochiaan uit Schiedam, Vlaardingen of Maasluis die 
goed thuis is in de kerk en een tijdje mee wil oplopen.  
 
De viering 
Op de voorbereiding volgt de viering van het Doopsel en/of het 
Vormsel (en de eerste heilige Communie). Als u nog niet in de 
katholieke kerk gedoopt bent, is deze viering  tevens uw opname in 
de katholieke kerk. Normaal gesproken vindt de viering plaats in de 
deelgemeenschap waar u zich thuis voelt; liefst op zondagmorgen 
in de periode Pasen tot en met Pinksteren.  
Een gezamenlijke viering is zeker ook mogelijk. 
 
Aanmelding  
Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem 
gerust contact op met mw. E. Barendregt, medewerker van het 
pastoraal team.  
Mw. Barendregt is als volgt te bereiken.  
Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.  
Per telefoon: op dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur,  
06-31990959.  
NB De parochie vraagt een vergoeding voor het  voorbereidings-
traject en de viering. Ook raden we aan om een behulpzaam boek 
aan te schaffen.  
Onze werkgroep vertelt u daar meer over.  
 
Tot ziens 
Tot ziens in parochie De Goede Herder! 
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