
JE KINDJE 

LATEN DOPEN 

IN ASSEBROEK 

Even  mijmeren 

Jij bent een wonder van tederheid,  

een zucht van leven,  

een roze dageraad  

die het licht aan de hemel spint. 

Bemind al voor je eerste schreeuw,  

gekoesterd en gedroomd,  

brandpuntje van liefde. 

Ja, je bent welkom,  

slapend mysterie,  

spartelend geheim  

dat mijn dagen en nachten  

overhoop zet. 

Met jouw handje in mijn hand  

droom ik je een wereld van vrede  

waarin de bloem van het geluk  

kan ontluiken. 

Je bent welkom! 

Praktische informatie 

Doopaanvraag  

Secretariaat Pastorale Eenheid  

                       Sint-Trudo Assebroek 

P. Verhaegheplein 11 

8310 Assebroek 

Tel: 050 35 89 34 

Mail: secretariaat@sinttrudo.net 

Website: www.sinttrudo.net 

Qr-code 

 

Doopheren 

Priester Stani Schoonheere 

Diaken Eric De Rous 

 

 

 

 

Doopplaatsen 

Sint-Katarinakerk 
Sint-Kristoffelkerk 
Maria-Assumptakerk 
Heilig-Hartkerk Steenbrugge 
Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek 



 Mooi en ingrijpend 
 

De komst van een kind in je leven  
is mooi en ingrijpend.  
Het roept zowel gevoelens op  
van dankbaarheid als van besef   
van verantwoordelijkheid.  
Het is zo alomvattend. 

 

Allereerst wensen we je van harte  
proficiat met de geboorte van je kindje. 
Het is een wondere ervaring,  
een groot geluk en tevens  
een grote opdracht. 

 

Je wil misschien net vanuit die 
dankbaarheid om het gekregen leven  
ook je kindje laten dopen.  
Het doopsel als sacrament is meer  
dan het vieren van de geboorte.  
Je kindje wordt meteen ook  
opgenomen in de gemeenschap  
van christenen, om samen met velen  
te leven in de Geest van Jezus. 

 

Samen op weg 

 
 
Doopaanvraag 

Je kindje laten dopen, doe je best  
niet overhaast, neem er rustig de tijd voor. 
Omwille van de administratieve  
en de inhoudelijke voorbereiding  
van de doop neem je best  
drie maanden vooraf  
contact op met het secretariaat  
van de pastorale eenheid. 

 
Doopvoorbereiding  

Elk feest in de kerk en elk sacrament  
vraagt een voorbereiding.   
In voorbereiding op de doop van je kindje  
word je als ouder, meter en  
peter en grootouders uitgenodigd  
om samen met andere ouders  
een ouderavond bij te wonen.  

 
Een ouderavond om je wat  
wegwijs te maken  
en je te laten proeven  
wat “dopen” kan betekenen. 
 

 

Dopen doe je niet zomaar,  
enerzijds wil je het kind beschermen,  
anderzijds laten zegenen en opnemen  
in de gemeenschap van christenen.  
Deze gemeenschap wil je steunen  
in je engagement.  
 

Het nieuwe leven kan de vraag  
om geloof nog niet zelf beantwoorden,  
dit doe je als ouder, meter en  
peter in zijn of haar plaats. 
 

Allemaal niet zo vanzelfsprekend,  
daarom is het goed even stil te staan  
bij je bewuste keuze tot het dopen  
van je kind en bij de doop als sacrament.  
 

Een christelijke doopviering verloopt  
volgens een vast stramien, maar er is ook 
ruimte voor persoonlijke inbreng. 
 

Dopen waarom? 


