
30 augustus 2017 
 
Beste ouders van deelnemers aan ‘Vormselkracht’!  
 
Allereerst: Mooi dat jullie meedoen aan het Vormselproject! Laten we er samen een goed en 
inspirerend project van maken! Eind juni hebben we op de ouderavond taken verdeeld  en zijn 
de eerste afspraken gemaakt. De komende weken gaan we dan echt van start. In deze mail 
willen we een aantal zaken onder de aandacht brengen. 
 
1. Startavond voor ouders én vormelingen: 
18 september om 19.00 uur in het parochiehuis in Glanerbrug, voor vormelingen en ouders 
van Glanerbrug, Lonneker en Overdinkel 
19 september om 19.00 uur in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk in Losser, 
voor vormelingen en ouders van Losser 
Op deze avond zal er ook informatie zijn over de stage rond de herfstvakantie. Verder staan 
we kort stil bij de Thomas viering van 7 oktober.  
 
2. Eigen bijdrage voldoen op Startavond 
De bijdrage voor het vormselproject bedraagt € 35,--.  Hierin zit onder andere het bedrag voor 
het werkboek en de foto’s. Wij willen vragen dit bedrag op deze avond mee te brengen en te 
voldoen bij de stuurgroep. Vanaf 18.45 uur is de zaal open.  
Mocht het bedrag een probleem voor u zijn, neem dan even contact op met pastor Margot 
Dijkman. 
 
3. Programma 
U vindt het programma voor de vormselvoorbereiding op: 
 https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel 
 
4. Taakverdeling stuurgroep heilig Vormsel 
 

Stuurgroep Taak: communicatie, aansturen werkgroepen , financiën, foto’s 
vormselviering 

O.l.v. pastor Margot 
Dijkman 

Ma-do 06-38903999 m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl 

    

Werkgroepleden:    

Functie Naam Telefoon e-mail 

Contactpersoon  WG 
Vormselkrant 

Ryanke 
Beckmann 

06-51722429 ryankebeckmann@gmail.com 

Contactpersoon WG 
Stage 

Bianca Elferink 06-36216934 bmj.elferink@gmail.com 

Contactpersoon WG 
Bounze 

Ans te Lintelo 06-30958689 ans.telintelo@mariavlucht.nl 

Contactpersoon WG 
Liturgie 

Aletta Bombeld 053-5745197  
of  06-
25149322 

al.bombeld@stichtingkomt.nl 

https://www.mariavlucht.nl/h-vormsel


Contactpersoon WG 
Kerkversiering 

Karin Suthof 053-5387738  
of  06-
20869982 

p.suthof@home.nl 

Contactpersoon WG 
Kerkversiering 

Wendy 
Nijmeijer 

053-5362887  
of  06-
28313609 

w.t.terbeek@gmail.com 

Contactpersoon WG 
Tienermiddagen 

Marije Vinke 053-4610844 marijevinke@hotmail.com 

Contactpersoon WG 
Tienermiddagen 

Irma Meijerink 053-4610839  
of  06-
53908424 

imeijerink@home.nl 

Foto’s vormselviering    

    

 
 
Mochten er vragen zijn over de startavond of het project dan kunt u contact opnemen met 
één van de leden van de stuurgroep, u vindt hun gegevens in het bovenstaande schema.  
 
 
Wij rekenen op ieders komst! 
Namens de stuurgroep en pastor Margot Dijkman 


