
 
 
Aantal volwassen dopelingen in ons land blijft stijgen 
Komende zondag, 23 augustus, worden Narumol Chanassit (42), zoon Niral (18) en 
dochtertje Nicole (8) gedoopt in de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuw in Borgerhout. 
Narumol en Niral zijn twee van de 248 (jong)volwassenen die in deze periode in de 
katholieke Kerk in België worden gedoopt. Dat zijn er 4 meer dan vorig jaar (= 244). 
 
Het aantal volwassen dopelingen stijgt voor de katholieke Kerk in ons land al een decennium jaar na 
jaar. In 2010 waren het er 143, vijf jaar later 180 en nu 248. Per bisdom geeft dat voor 2020: 
Antwerpen:   23 
Brugge:     4 
Gent:   14 
Hasselt:   14 
Mechelen/Brussel:  93 (Vlaams-Brabant/Mechelen: 11, Brussel: 67, Waals-Brabant: 15) 
Namen:   11 
Luik:    19 
Doornik:               70  
Totaal:                         248 
 
Corona 
De catechumeen, zoals een (jong)volwassen kandidaat-dopeling officieel heet, legt doorgaans een 
traject af van een jaar alvorens gedoopt te worden. Dat start met een feestelijke opname in het 
catechumenaat in de plaatselijke kerkgemeenschap. Daarna volgt een tijd van inleiding in het 
gelovige leven. Het doopsel heeft plaats in de paaswake, in de avond of nacht voor Pasen. De 
pasgedoopten nemen dan voor het eerst ook volledig deel aan de eucharistie (eerste communie). 
Het vormsel wordt in dezelfde viering toegediend ofwel erna.  
Door de coronapandemie konden dit jaar geen vieringen plaatsvinden in de weken voor en de 
maanden na Pasen. Ook voor de catechumenen die zo toeleefden naar hun doopsel was dat een 
stevige opdoffer. Nu we weer wel kunnen vieren en de vakantietijd er zowat op zit, worden overal in 
ons land de catechumenen voor dit jaar gedoopt. 
 
Een nieuw leven waar we zo naar uitgekeken hebben 
Zo is dat komende zondag, 23 augustus, om 11.15 uur het geval voor Narumol Chanassit, zoon Niral 
en dochtertje Nicole in de Onze-Lieve-Vrouw Ter Sneeuwkerk in Borgerhout. Narumol kwam in 1996 
samen met haar moeder vanuit Thailand naar België. Narumol werkt als verkoopster in de stad. Niran 
studeert wiskunde. Nicole zit in het derde leerjaar. Ze kijken erg uit naar hun doopsel. Tijdens een 
catechesemoment eerder deze week zegden ze daarover: Zondag begint voor ons gezin een nieuw 
leven waar we zo lang naar uitgekeken hebben. We verlangen zo sterk naar onze wedergeboorte. 
Diaken Eric Bochar, lid van het catechumenaatsteam van het bisdom Antwerpen, begeleidde hen op 
hun weg ernaartoe en zal hen zondag ook dopen. 
 
Voor de pers: U bent welkom op de doopviering en u kan Narumol en Niran ook interviewen. Er is 
tegelijk nog het doopsel van een 12-jarig kind uit een ander gezin. Dat wil liever geen persaandacht. 



Dank om dit te willen respecteren. Voor alle verdere afspraken kunt u contact opnemen met Marc 
Depoorter, M 0499 164 164 
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