
Contactgegevens 
 
 
Veerle Destoop 
secretariaatgentwest@gmail.com 
09 236 36 38 
 
 
diaken Dirk Strobbe 
09 324 05 46 - 0476 51 06 53 
dirk.anne.strobbe@telenet.be 
 
 
diaken Erik Peeters 
09 329 49 35 — 0476 41 44 91 
peeters.erik.ep@gmail.com 
 
 
secretariaat 
09 236 36 38 
parochie.gentwest@bisdomgent.be 
woensdag: van 9.00 tot 11.00 u. 
Oude-Abdijstraat 56 
9031 Drongen 
 

Welkom kind! 
 
 
Omdat wij, als ouders geloven 
dat je komt uit Gods hand, 
dat Jezus een sleutel is voor je geluk; 
dat Gods Geest je de weg zal tonen  
in het leven; 
dat je veilig bent in de gemeenschap 
van gelovige mensen; 
dat je geroepen bent  
om met velen mee te bouwen  
aan een betere wereld. 
 

 

Laten we je dopen … 
 

• In de naam van de Vader, 
de bron van alle leven 

• In de naam van de Zoon, 
onze verlosser 

• In de naam van de Heilige Geest, 
die ons leven bezielt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

SACRAMENT 
VAN HET 
DOOPSEL 

 
 

 

 
 

 
  

Parochie De goede Herder 
(Gent-West) 



Stap voor stap 
 

1. Aanvraag 
 

• Via de parochiewebsite: 
www.gentwest.be 
(Aanvragen sacramenten > 
Aanvraag doopsel) 

• Via het secretariaat: 
Oude-Abdijstraat 56, 9031 Drongen 
op woensdag van 9.00 tot 11.00 u. 
09 236 36 38 
parochie.gentwest@bisdomgent.be 

 

• Kinderen vanaf 5 jaar én volwassenen: 
neem contact op met:  
Veerle Destoop 
secretariaatgentwest@gmail.com 
09 236 36 38 

 

2. Contact met doopheer 
 

• Na de aanvraag zal de doopheer 
contact met het gezin opnemen om 
kennis te maken en de verdere 
stappen te overlopen. 

 
 
 
 
 

Stap voor stap (vervolg) 
 

3. Doopcatechese en instapviering 
 

• Bij de aanvraag vermeld je wanneer 
je de doopcatechese in de Sint-
Gerolfkerk (Drongenplein) te 
Drongen zal volgen. 
Deze catechese vindt plaats de 
eerste zondag van de maand van 
9.30 tot 10.15 u. 

• Na de doopcatechese is er een korte 
pauze en om 10.30 u. start de 
instapviering. Dit is onze zondagse 
eucharistieviering die een uur duurt. 

• We verwachten de ouders. 
Ook de dopeling, de meter en de 
peter zijn welkom. 

 

4. Doopviering 
 

• De priester of diaken doopt het kind. 

• De ouders laten vooraf weten hoeveel 
voorbehouden plaatsen er gewenst 
zijn. 

• Doopmoment: zie info op volgende 
bladzijde. 

 

Doopmomenten 
 

• Door één van onze diakens op een 
met hen af te spreken moment: 

> Dirk Strobbe voor Drongen en 
Mariakerke; 

> Erik Peeters voor Ekkergem. 
 

• Of door pastoor Jan Coppens de 2de 
of 4de zondag van de maand om 
11.30 u. na de eucharistieviering te 
Drongen (Sint-Gerolfkerk). 

 
 
 
 
 
 


