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Op 30 mei 2020, de zaterdag voor Pinksteren, wordt 

in de kathedrale kerk van het bisdom Rotterdam 
De Vuurdoop georganiseerd.

De Vuurdoop
De Vuurdoop is een dag voor vormelingen van 12-14 jaar uit de verschil-
lende parochies van het bisdom Rotterdam. De Vuurdoop is voor hen die 
net het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen (vanaf september 
2019) of dit in 2020 zullen ontvangen. De Vuurdoop wordt georganiseerd om 
elkaar, de bisschop van Rotterdam en de grotere Kerk te ontmoeten en er een 
onvergetelijke dag van te maken. 

Het is voor jongeren een geweldige ervaring om met honderden jongeren 
samen te zijn: zoveel jongeren die ook gevormd zijn of nog gevormd worden 
en die van hun geloof willen getuigen in deze tijd. Om deze ervaring van de 
grotere Kerk mogelijk te maken, ontmoeten we elkaar in de kathedraal.

De Vuurdoop en Pinksteren
Met Pinksteren wordt het feest gevierd dat God zijn Geest aan de mensen 
heeft geschonken. De apostelen waren de eersten die de Geest van Jezus ont-
vingen. Vurige tongen verdeelden zich over hen en hun enthousiasme kende 
daarna  geen grenzen. Nog steeds is van dit enthousiasme veel te merken: 
mensen die vol zijn van geloof en zich inzetten voor hun medemens.



 

De Dag
De Vuurdoop geeft ruim aandacht aan ontmoeting met elkaar en met de bis-
schop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende. De dag begint met een korte 
bezinning: zang, gebed, schrifttekst. Vervolgens een vurige openingsact. 
Daarna is er een doorlopend programma met telkens wisselende workshops: 
‘De Bijbel leeft!’ door Theater in Feite, de ontmoeting en een rondgang door 
de gewelven of beklimming van de toren. De begeleiders ontmoeten de bis-
schop of één van de vicarissen voor een geloofsgesprek, parallel aan de ont-
moeting van de vormelingen. Elke 40 minuten wordt er gewisseld, zodat 
iedereen alle onderdelen één keer kan doen. In de kathedraal en de school 
zijn consumptiebonnen à € 0,50 te koop.

Organisatie
De organisatie van De Vuurdoop is in handen van de Pastorale Dienstverlening 
met medewerking van een flink aantal vrijwilligers. Voor een goed verloop van 
de dag is het nodig dat per vijf deelnemers één begeleider meekomt.
 
Berichtgeving en instructie over De Vuurdoop zullen plaatsvinden via de mail-
adressen van de contactpersonen of begeleiders die zich hebben aangemeld. 

U ontvangt een link naar een instructiefilm, waarin het dagprogramma wordt 
toegelicht. We willen u vragen deze instructiefilm goed te bekijken, zodat u 
een goed beeld hebt van het programma. Tevoren ontvangt u de toegangs-
kaarten per post.



Programma
De Vuurdoop wordt gehouden op zaterdag 30 mei 2020 van 09.00 tot 13.00 uur.

09.00 uur Openingsprogramma

09.30 uur Aanvang workshops

12.30 uur Slotprogramma

13.00 uur Einde

Locatie
De Vuurdoop vindt plaats in de kathedrale kerk van Rotterdam:

HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal
Mathenesserlaan 307
3021 HK Rotterdam

Aanmelding
Aanmelden via bijgaand inschrijvingsformulier. Dit moet vóór 10 mei 2020 
naar onderstaand adres worden verzonden o.v.v. ‘De Vuurdoop’. Voor de deel-
nemers en begeleiders wordt van de parochies een bijdrage van € 3,50 per 
persoon gevraagd.

Voor vragen over De Vuurdoop kunt u terecht bij:

Bisdom Rotterdam, afd. Pastorale Dienstverlening
Mw. Monique Meeussen
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

T: 010-2815184
E: vuurdoop@bisdomrotterdam.nl
I:  www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop

 
De Vuurdoop wordt een fantastische dag!

Mis hem niet!


