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Lisa Schmeinck ontvangt heilig Vormsel
Geplaatst op ma 4 jun 2018

Op zondag 27 mei heeft Lisa Schmeinck, terzijde gestaan door haar ou-
ders, tijdens de viering in de OLV Tenhemelopnemingkerk in Huissen uit
handen van pastor Victor Bulthuis het heilig Vormsel ontvangen.
Lisa is 21 jaar en komt uit Huissen, maar woont tegenwoordig in Nijmegen,
waar ze theologie studeert aan de Radboud Universiteit. Ze is echter in
verschillende hoedanigheden nauw verbonden met onze parochie. Zo is ze
lid van de jongerengroep JPII en sinds kort ook acoliet in Huissen. Samen
met andere jongeren uit onze parochie woonde ze de Wereldjongerenda-
gen bij en maakte ze een reis naar het Heilig Land. Ze is een gelovige, en-
thousiaste en humoristische jonge vrouw met wie we als parochie heel blij
zijn.
Beste Lisa, van harte gefeliciteerd met deze gedenkwaardige stap en veel
geloof, hoop en liefde gewenst!

Vind dit als eerste van je vrienden leuk.Vind ik leuk Delen
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