
OP WEG NAAR HET VORMSEL 

 

 

Zaterdag 10 maart zijn we een dagje naar Utrecht geweest met de bus. We hebben daar 

eerst kennis gemaakt met de Vormheer; Mgr. H. Woorts, die ons komt vormen op 22 april. 

Hij vertelde over zijn eigen geloof, en hoe dat vorm had gekregen in zijn leven. Zijn opa 

had veel hulp nodig van anderen, maar klaagde nooit en vond veel steun in het geloof door 

het bidden van de rozenkrans. 

Mgr Woorts wist ook nog hoe de kerk van Lemelerveld eruit zag, want hij was ook pastoor 

geweest van Lemelerveld. Wij kregen van hem een kaartje waar een gebed op stond. Dat 

hebben we samen gebeden.  

Hij vertelde ook hoe de H. Willibrord het geloof in ons land heeft gebracht en ook veel 

kerken heeft gesticht. Willibrord heeft de eerste Domtoren laten bouwen. En dat kwam goed 

uit, want wij zouden ook naar de Domtoren gaan. 

Twee priesterstudenten hebben ons het huis laten zien waar ze wonen en studeren. Daar 

was ook een kapel in de kelder, daar kwamen de studenten vaak om te bidden of om de H. 

Mis bij te wonen. 

Nadat we onze boterhammen hadden gegeten, zijn we naar de Domtoren gegaan, die we 

zouden beklimmen. Dat ging niet door, maar we hebben wel een rondleiding gehad onder 

de toren, en dat was ook heel interessant. We konden de hele geschiedenis van het 

Domplein zien en beleven.  

 

 



 
 

 

 

Onder leiding van Jan en Dries, twee ex-verslaafden, hebben we een wandeling gemaakt 

door de stad. Ze vertelden ons hoe zij als daklozen en verslaafden leefden op straat. Zij 

lieten ons veel plekjes zien, waar zij vaak waren. Nu verdienen zij hun geld door 

rondleidingen te geven door de stad en de mensen te laten zien hoe het leven van een 

verslaafde eruit ziet. 

Toen we s` avonds weer terug waren in Lemelerveld, hebben we in het parochiecentrum 

heerlijk patat gegeten en toen we weer naar huis gingen, hebben we nog een keer het gebed 

gebeden dat op het kaartje stond.  

Het was een hele mooie en leerzame dag, die ons helpt ons te vormen in ons geloof. 



 


