
Het Doopsel of de start van onze geloofsweg 

In de parochie Willebroek wordt het doopsel tweemaal per maand gevierd: 
de tweede zaterdag en zondag van elke maand. Gezinnen die een kindje 
willen laten dopen kunnen vrij kiezen bij welke doopviering ze aansluiten. 
Het is nodig dat de ouders hun kind minstens twee maanden voor de 
doopdatum aanmelden via het parochiesecretariaat.  

Tot nader order wordt het aantal kinderen beperkt tot maximum 5 kinderen 
per viering met de aanwezigheid van 10 familieleden - inclusief mama, 
papa, meter en peter en zonder de andere kinderen mee te rekenen. 

Als er meer dan 5 kindjes voor één doopviering worden aangemeld, moeten 
de ouders een andere beschikbare datum kiezen.  

Het doopsel kan enkel aangevraagd worden bij het parochiesecretariaat 
door het  aanvraagformulier in te vullen.  

 

In het doopsel vangt het nieuwe christelijke leven in Christus aan. Een kind 
dopen betekent kiezen voor de weg van de geloofsgroei in te slaan. Deze 
weg stopt zeker niet bij het doopsel! Ouders beloven in de naam van hun 
kinderen dat zij hen zullen opvoeden in de voetsporen van Jezus. Daarvoor 
zijn wij als geloofsgemeenschap bereid om hen te helpen.  

Op welke manier? Door samen op pad te gaan.  

Om elkaar wederzijds beter te leren kennen, wordt van de ouders verwacht 
twee bijeenkomsten bij te wonen.  

1) Eén van die bijeenkomsten zal doorgaan op een zondag, vóór of na 
het doopsel. (Dit is te bespreken met de catechist en wordt bepaald 
door de mogelijkheden van het gezin.) In een rustig en vertrouwde 
omgeving zullen de ouders zich in het evangelie van de zondag 
verdiepen.  Hoe kan het geïnterpreteerd worden en hoe kan het 
vertaald worden voor mensen van vandaag en voor een jong gezin?  

https://www.parochie-willebroek.be/speciale-levensmomenten/doopviering/aanvraagformulier-initiatiesacramenten-kinderen/


Waarom op een zondag?  Wel, zondag is immers de Dag van de Heer. En 
het gezin is één van de belangrijkste plaatsen waar kinderen in geloof 
kunnen groeien. Daarom zijn de gezinnen uitgenodigd om de 
eucharistieviering op regelmatige basis bij te wonen. Want God verwacht 
op ieder van ons op plaatsen waar Hij het zelf verlangt. Wij kregen de 
eucharistie van Zijn Zoon, Jezus. Eucharistie betekent: het Woord van de 
Bijbel en het Lichaam en Bloed van Jezus die onder de vorm van Brood en 
Wijn op het altaar staan. 

Na de bijeenkomst zijn de gezinnen uitgenodigd om de eucharistieviering 
bij te wonen. Tijdens de viering zal de geloofsgemeenschap de doopkindje 
welkom heten. Het is vreugde en groot feest in de christelijke gemeenschap 
als de ouders voor hun kindje het doopsel aanvragen. We vragen aan de 
ouders om voor die viering iets voor te bereiden en dat te presenteren 
tijdens de viering  (hierover zullen de ouders meer uitleg van de catechist 
krijgen)  

Wees dus welkom op onze ontmoeting rond de Bijbel lezingen – “Zoek 
antWoord?” om 10.15 u. op het parochiesecretariaat, August Van 
Landeghemstraat 115 op één van de ontmoetingsmomenten. (zie 
doopseldatums) 

Om 11 u. sluiten wij aan bij de eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk in 
Willebroek. 

Belangrijk! Vergeet niet op het moment van de inschrijving voor het 
doopsel om aan het secretariaat ook één van de bovenvermelde datums 
door te geven. Zo hebben wij een zicht op het aantal mensen die de 
Bijbelbijeenkomst bij zullen wonen. 

2) De andere bijeenkomst vindt op een woensdagavond plaats en 
betreft de doopviering zelf. Tijdens die ontmoeting zullen de ouders 
meer over de betekenis van het sacrament van de doopsel horen, 
ingelicht worden over hoe de viering in mekaar zit, welke symbolen 
gebruikt worden en welke betekenis ze hebben... Deze avond zal 



ongeveer één of twee weken vóór de doopdatum plaats vinden. 
Hiervoor krijgen de ouders tijdig een herinneringsmail. 

 

Wil je graag meer te weten komen over de voorbereiding van het 
sacrament van doopsel in onze parochie? Heb je interesse of ken je 
iemand die graag het sacrament van het doopsel wil ontvangen?  

Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor het doopsel in 
parochie Willebroek via de onderstaande mail: 
Parochie.willebroek@telenet.be  of neem een kijkje op onze website 
https://www.parochie-willebroek.be/ onder het naam “speciale 
levensmomenten” 

 

 “Christen zijn is nooit af. We hebben door het doopsel de identiteit van 
‘christen’ ontvangen, maar we moeten het steeds opnieuw worden”. 
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