
Contacten 

Parochiesecretariaat Houthalen-Centrum  011 52 40 10 

Parochiesecretariaat Meulenberg    011 52 28 63 

Priester Alain Vanherle      0471 47 20 67 

Diaken Walter Lauwaet (Helchteren)   011 52 56 23 

Diaken Jean Lachapelle (Houthalen-Oost)  089 38 43 76 

Paula Poelmans (Meulenberg)    089 24 05 79 

Doopzondagen 

• Gemeenschappelijke doopviering 

• Kan in alle kerken van de pastorale eenheid; vrij te kiezen  

welke doopviering beste past 

• Steeds om 14u (of om 15u bij grote groep dopelingen) 

• Doopdata: 

 

 

 
Helchteren 05/02 – 05/03 – 02/04 – 07/05 – 04/06 

02/07 – 06/08 – 03/09 – 01/10 – 05/11 

03/12 

Houthalen-Oost 08/01 – 12/02 – 12/03 – 14/05 – 11/06 

10/09 – 12/11 

Houthalen-
Centrum 

19/03 – 21/05 – 18/06 – 17/09 – 15/10 

19/11 

Meulenberg 22/01 – 26/03 – 23/07 – 24/09 – 26/11 

Laak 26/02 – 23/04 – 25/06 – 27/08 – 22/10 

Lillo 29/01 – 30/07 – 29/10 

doopvieringen 
pastorale eenheid Sint-Barbara Houthalen-Helchteren 

2022-2023 

Sint-Martinus Houthalen-Centrum   

Sint-Jozef werkman Houthalen-Laak    

Sint-Antonius Houthalen-Lillo 

O.L.V. van Banneux Houthalen-Oost 

Sint-Lambertus Houthalen-Meulenberg 

Sint-Trudo Houthalen-Helchteren  



Het kindje met de vleugels 

 
Er was eens een klein kindje  

dat vleugels kreeg, 

die groeiden vanuit  

de schouderbladen. 
 

De buren spraken de ouders  

er op aan, dat ze die vleugels  

moesten afknippen, 

maar de ouders reageerden  

verbaasd en weigerden. 
 

Een poosje later zeiden de buren: 

“Als je ze dan niet wil afknippen,  

laat ze dan tenminste  

kortwieken.”. 

Weer weigerden de ouders en  

gingen de buren  

onverrichterzake naar huis. 
 

Nog enige tijd later kwamen de buren 

er weer op terug: 

“Wat doe je het kind aan?” 

De ouders zeiden: 

“We leren ons kind vliegen.”. 

 
 

Oorspronkelijke tekst van Chris ‘t Mannetje “Het meisje met de 

vleugels” 

Doopsel 

Dankbaar voor het nieuwe  

leven, willen wij ons kindje het 

allerbeste toewensen en  

verwelkomen in de grote  

gemeenschap van christenen 

waar ons kindje aanvaardt 

wordt zoals hij /zij is. 

In woorden en symbolen geven 

wij het vleugels om met deze 

kracht en liefde volop te kunnen 

groeien. 

Dit doen we vanuit het geloof in 

God die ons draagt en  

doet groeien in liefde. 

We wensen dat ons kindje een 

licht mag zijn in deze wereld en 

zijn vleugels hierin wijd mag 

openslaan als een christen. 

Doopvoorbereiding 

• 6 weken voor gekozen doopdatum contact opnemen   

(zie contacten en doopdatums) 

• Doopgesprek:  

 Ontmoetingsavond; stilstaan bij de betekenis van het doopsel 

en aandacht voor de praktische afspraken ivm de doopviering 

 Keuze uit 2 locaties voor doopgesprek: 

Houthalen   

Pastorijstraat 11 

maandag  20u00 

Houthalen-Oost  

Vlierboomstraat 10 

maandag 19u00 

16 januari 02 januari 

20 februari 06 februari 

20 maart 06 maart 

17 april 03 april 

15 mei 08 mei 

19 juni 05 juni 

17 juli  

21 augustus  

18 september  

16 oktober  

20 november  

18 december  


