
Geen groter wonder dan een kind dat geboren wordt! Voor 
wie gelooft, is een kind het kostbaarste geschenk van God 
aan twee mensen die elkaar liefhebben. 

Bij het doopsel worden jullie – als ouders – zich nog meer 
bewust van dit wonder van leven en liefde. Bij het doopsel 
smeden jullie een band tussen jullie dopeling en de Heer die 
verder leeft in zijn kerk. 

Dit uniek moment verdient dan ook alle aandacht. Daarom is 
het nodig tijdig afspraken te maken rondom de viering en de 
voorbereiding op dit uniek moment. 

We willen het hier hebben over de aanvraag, de 
doopvoorbereiding en de doopviering zelf. 
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De ouders vragen tijdig het doopsel aan bij de diaken. Best 
gebeurt dit twee maand vóór de geplande doopdag. 
Jullie krijgen dan een formulier dat jullie invullen en terug 
bezorgen. Daarop zal de diaken contact met jullie opnemen 
om de verschillende stappen bij de voorbereiding van de 
doopviering te bespreken. 
Er is vreugde in de hele kerkgemeenschap. “God houdt van 
je kindje” zegt de priester of diaken, “de naam van je kindje 
staat geschreven in de palm van Gods hand.” 
Geen mens heeft zich zo in Gods handen gelegd als Jezus. Hij 
gaat ons voor in geloof en liefde. Hij is een man van hoop. 

Contactgegevens: 

Je kan het formulier ook op de website invullen: 
www.kerknet.be/organisatie/parochie-herzele-houtem 

diaken  
Marc Van Iseghem 
Armstraat 26 9550 Sint-Lievens-Esse 
0478 609736 marcvaniseghem@gmail.com 

mailto:marcvaniseghem@telenet.be


De eerste christelijke gemeenschap waarin een kind thuis 
mag zijn, is het gezin en de eigen familie. Daarom is het 
doopsel van het kind een echt gezins- en familiegebeuren. 

Maar een gezin leeft verbonden met andere gezinnen.  
En als christenen leven we ook, als kinderen van God, 
verbonden met de grote kerkgemeenschap.  
Daarom is het doopsel van een kind een gebeuren dat liefst 
door de ganse geloofsgemeenschap  beleefd en gevierd 
wordt. 

De dopen gebeuren in onze parochies meestal gezamenlijk. 
Dit gebeurt bij voorkeur tijdens de weekendviering of in een 
afzonderlijke viering (met collectieve doop) op een vooraf 
bepaalde zondag in de maand om 10.30 u. In principe is dit: 
- de 2de zondag in de kerk van Sint-Lievens-Esse (SLE)
- de 3de zondag in de kerk van Steenhuize (STH)
- de 4de zondag in de kerk van Sint-Antelinks (SA)

De weekendviering heeft plaats elke zaterdag om 19.00 u in 
de kerk te Sint-Lievens-Esse 



ST-LIEVENS-ESSE STEENHUIZE ST-ANTELINKS 
8 januari 15 januari 22 januari 
12 februari 19 februari 26 februari 
12 maart 19 maart 26 maart 
9 april -------------------- 23 april 
14 mei 21 mei 28 mei 
11 juni 18 juni 25 juni 
9 juli 16 juli 23 juli 
13 augustus 20 augustus 27 augustus 
10 september 17 september 24 september 
8 oktober 15 oktober 22 oktober 
12 november 19 november 26 november 
10 december 17 december 24 december 


