
Doopsel of het start van ons geloofsweg 

 

In het doopsel vangt het nieuwe christen leven in Christus aan. Een kind 

dopen betekent het kiezen voor op weg gaan van de geloofsgroei die immers niet bij 

het doopsel stopt. 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.  

In zone Willebroek wordt het doopsel tweemaal per maand gevierd: het derde 

weekend, met een paar uitzonderingen, van elke maand. Gezinnen die hun kindje 

willen laten dopen kunnen vrij kiezen bij welke doopviering ze aansluiten.  

 

Het aantal kinderen per viering is beperkt tot maximum 3 kinderen. 

Als er meer dan 3 kindjes voor één doopviering worden aangemeld moeten de 

ouders een andere datum kiezen die beschikbaar is.  

 

Wat moet gebeuren? 

Stap 1: Het is nodig dat de ouders hun kind minstens twee maanden voor de 

doopdatum zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.  

Dit kan gebeuren door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. De 

doopaanvraagformulier is op de website te vinden. 

Stap 2: Eens dat het aanvraagformulier ingevuld is, breng die zo snel mogelijk naar 

de zonesecretariaat. Dit kan op drie manieren gebeuren: 

- Zelf brengen bij het adres August Van Landeghemstraat, 115, 2830 

Willebroek. Dit kan tijdens de openingsuren (zie hier) gebeuren of gewoon in 

de brievenbus (op de hoek van het gebouw) steken. 

- Sturen per post op de bovenvermelde adres. Hou rekening met de tijd tussen 

het verzenden en het ontvangen. Soms kan het lang duren. 

- Per mail op de mailadres parochie.willebroek@telenet.be . Niet vergeten om 

eerst het document te scannen. 

Stap 3: Eens dat wij het doopaanvraagformulier ontvangen hebben zullen wij u 

contacteren om u de gekozen doopdatum te bevestigen of een andere datum vragen 

om te kiezen (als er veel doopkandidaten zijn voor dezelfde datum) 

https://www.parochie-willebroek.be/contact/secretariaat/secretariaat/
mailto:parochie.willebroek@telenet.be


Stap 4: Eens dat de datum bevestigd is, krijgt u ook twee datums op welke u 

verwacht bent. 

Één is voor de doopcatechese en één is voor “Zoek antWoord?” (het Bijbel moment). 

Alle twee momenten zijn verplicht om te volgen. Noteer ze alvast in uw agenda. 

NB: op die momenten is de aanwezigheid van één ouder voldoende. Als er meters/ 

peters zijn die ook deel willen maken van het voorbereidende proces, mogen zij 

gerust met de ouder(s) komen.  

De Bijbelbijeenkomsten (“Zoek antWoord?”) zullen één keer/ trimester op een 

zondag, vóór/na het doopsel (het is te bespreken met de catechist en is bepaald 

door de mogelijkheden van het gezin), plaats vinden. In een rustig en vertrouwde 

omgeving zullen de ouders het evangelie van de zondag verdiepen: hoe het 

geïnterpreteerd kan worden en hoe kan het vertaald worden voor mensen van 

vandaag en voor een jong gezin.  

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. De ouders zijn verwacht om voor die viering iets te 

voorbereiden en te presenteren tijdens de viering  (hierover zullen de ouder meer 

uitleg van de catechist krijgen)  

Wees dus welkom op onze ontmoeting rond de Bijbel lezingen – “Zoek 

antWoord?” om 10.00 uur op parochiesecretariaat “De Rank”, August Van 

Landeghemstraat 115 op één van de ontmoetingsmomenten: 

- Zondag, 5 maart 2023 

- Zondag, 4 juni 2023 

- Zondag, 3 september 2023 

- Zondag, 3 december 2023 



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

De doopcatechese zal op een maandag avond plaats vinden en het gaat over de 

doopviering zelf. Deze ontmoeting zal op De Rank ook plaats vinden. Tijdens die 

ontmoeting zullen de ouders over de betekenis van het sacrament van de doopsel 

horen, over hoe de viering in mekaar zit, welke symbolen en welke betekenis ze 

hebben enzovoort. Deze avond zal maandag vóór de doopdatum plaats vinden.  

Stap 5: als het zover is, zal de catechist u per mail een herinnering sturen voor de 

doopcatechese of de Bijbel moment. 

Stap 6: het ontvangen van het sacrament van het doopsel van uw kind(eren). Hier 

eindigt het eigenlijk niet. Het begint pas, een nieuw christelijk leven is begonnen. De 

geloofsgemeenschap is blij om jullie en jullie kind te mogen ontmoeten en hoopt dat 

dit maar het begin is van een zoektocht naar het geloof dat ons verbindt.    

 

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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