
 

 

DOOPKALENDER JANUARI - DECEMBER 2022 

- Lees zeker de toelichtingsbrief voor meer verduidelijking  
- Het uur van de doopselviering is altijd 14 uur, tenzij anders vermeld  

 
- Voorbereidingsmoment Bijbellezingen  - Zoek antWoord? telkens van 10.15  tot 

10.50 u. in het (parochiesecretariaat , Van Landeghemstraat 115 met nadien om 
11 u.  eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk Willebroek. Einde voorzien rond 
12 u. 

- Voorbereidingsmoment Catechese + uitleg telkens om 20 uur in parochiezaal De 
Twijg 
 

JANUARI:  

- Doopviering: zaterdag 8/1 in Willebroek en zondag 9/1 in Tisselt 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 2 januari  Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 5 januari Catechese en uitleg 

 

FEBRUARI:  

- Doopviering zaterdag 12/2  in Willebroek en zondag 13/2 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmoment:  

1. zondag 6 februari Bijbellezingen – Zoek antWoord? En eucharistieviering 
2. woensdag 2 februari Catechese en uitleg 

 

MAART:  

- Doopviering: zaterdag 12/3 in Willebroek en zondag  13/3 in Tisselt 
- Doopsel eerste communicanten zaterdag 12/3 om 15.30 u. 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 6 maart  Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
Opgelet! Deze bijeenkomst is voorbehouden aan de ouders van de eerste 
communicanten. De ouders van de gewone dopelingen kiezen best een 
ander voorbereidingsmoment. 

2. woensdag 2 maart Catechese en uitleg 
Opgelet! Deze bijeenkomst is voorbehouden aan de ouders van de eerste 
communicanten. De ouders van de gewone dopelingen kiezen best een 
ander voorbereidingsmoment. 

 

APRIL:  

- Paaszaterdag 16/4 - doopsel catechumenen tijdens de Paaswake om 20 uur 



- Doopviering zaterdag 9/4  in Willebroek en zondag 10/4 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 3 april Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 30 maart Catechese en uitleg 

 

MEI:  

- Doopviering: zaterdag 14/5 in Willebroek en zondag  15/5 in Tisselt (doopsel met 
een week verlaat omwille van vormsel) 

- Voorbereidingsmomenten:  
1. zondag 8 mei  Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 4 mei Catechese en uitleg 

 

JUNI:  

- Doopviering: zaterdag 11/6 in Willebroek en zondag  12/6 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 5 juni Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 1 juni  Catechese en uitleg 

 

JULI:  

- Doopviering: zaterdag 9/7 in Willebroek en zondag  10/7 in Tisselt 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 3 juli  Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 29 juni Catechese en uitleg 

 

AUGUSTUS:  

- Doopviering: zaterdag 13/8 in Willebroek en zondag  14/8 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 7 augustus  Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 3 augustus  Catechese en uitleg 

 

SEPTEMBER:  

- Doopviering: zaterdag 10/9 in Willebroek en zondag  11/9 in Tisselt 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 4 september Bijbellezingen - Zoek antWoord? en 
eucharistieviering 

2. woensdag 28 september Catechese en uitleg 
 

OKTOBER:  

- Doopviering: zaterdag 8/10 in Willebroek en zondag  9/10 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 2 september Bijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 5 oktober Catechese en uitleg 



 

 

 

 

 

NOVEMBER: 

- Doopviering: zaterdag 12/11 in Willebroek en zondag  13/11 in Tisselt 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 8 november ber Bijbellezingen - Zoek antWoord? en 
eucharistieviering 
2. woensdag 2 november Catechese en uitleg 

  

 DECEMBER:  

- Doopviering: zaterdag 10/12 in Willebroek en zondag  11/12 in Blaasveld 
- Voorbereidingsmomenten:  

1. zondag 4 decemberBijbellezingen - Zoek antWoord? en eucharistieviering 
2. woensdag 30 november Catechese en uitleg 

 

 


