INFORMATIE OVER HET SACRAMENT VAN HET
DOOPSEL IN DE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW TEN
HEMELOPNEMING TE PRINSENBEEK
Dit boekje informeert u over diverse zaken met
betrekking tot het dopen in onze parochie.
WAT BETEKENT HET DOOPSEL VOOR OUDERS EN
DOPELING?
Als ouders maak je keuzes voor jezelf, die ook gevolgen
hebben voor je kind. Je gaat een weg van geloof, hoop
en liefde.
Als je ervoor kiest om uitdrukking te geven aan je geloof
in God, de Schepper van al wat leeft, dan heeft dat
consequenties voor je wijze van leven. Je zult op gezette
tijden het leven vieren en God danken of je zorgen met
Hem delen. Dat doe je niet alleen, maar samen met
anderen in de gemeenschap van gelovigen.

Als je ervoor kiest om te leven in geloof, dan heeft dat
ook consequenties voor je kind. Dit uit zich in de keuze
voor de doop.
Bij het sacrament van het doopsel breng je je kind
binnen in de ruimte van God. Je belooft je kind mee te
nemen op de weg van geloof en je zult hem of haar deel
laten worden van de geloofsgemeenschap waarmee je
samen op weg bent en samen viert.
Je zult je kind ooit vertellen wat je gedaan hebt en
waarom. Mede daarom is een goede voorbereiding op
de doop onontbeerlijk. Binnen onze parochie is het
gebruikelijk om deze voorbereiding te doen in de vorm
van een doopgesprek.

DE DOOPVOORBEREIDING
De ouders van de dopeling worden voorafgaand aan de
doop uitgenodigd voor de doopvoorbereiding. Dit
gebeurt in de vorm van een tweetal doopgesprekken.
Hierbij zijn de dienstdoende pastor, een lid van de
werkgroep dopen en ouders van eventuele andere
dopelingen aanwezig.
Er wordt gesproken over geloofsbeleving, over wat het
betekent om je kind te laten dopen en over de invulling
van de dienst.
In verband met de verwachte diepgang van de
gesprekken worden ouders vriendelijk verzocht zonder
kinderen te komen. De ervaring leert dat kinderen voor
te veel afleiding zorgen.

DE DOOPVIERING ZELF
De doopvieringen zijn op zondag aan het einde van de
ochtend of aan het begin van de middag. Het zijn altijd
gezamenlijke vieringen, waarin maximaal drie kinderen
gedoopt kunnen worden.
Bij de doopviering zijn uw familie en vrienden natuurlijk
ook van harte welkom.

HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?
U kunt daarvoor contact opnemen met de werkgroep
dopen. Het e-mailadres van de werkgroep is:
doopwerkgroep@hotmail.com.
Ook bij het secretariaat van de parochie zijn de data
bekend waarop de doopvieringen en voorbereidende
gesprekken gehouden worden en kunt u kenbaar maken
wanneer u wilt meedoen.
Het secretariaat is elke werkdag van 9.00 - 12.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer 076 - 5412231.
Persoonlijk langs komen op de pastorie aan de Markt 34
te Prinsenbeek is binnen de openingstijden van het
secretariaat ook mogelijk.
WAT KOST HET EIGENLIJK?
Wij gaan ervan uit dat u lid bent van de parochie en dat
u de parochiebijdrage van ten minste € 116,= betaalt.
Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u de
bijdrage voor dit jaar te voldoen.
U kunt deze storten op bankrekeningnummer
NL 69 RABO 0 1425 05 005 of girorekeningnummer
1068543 t.n.v. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te
Prinsenbeek.
Heeft u hier vragen over wilt u deze dan via het
secretariaat stellen aan het parochiebestuur.
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