
Hoe gaan wij te werk? 
 
 

De ouders die een kindje willen laten dopen 

gaan naar de website www.sintniklaaswest.be 

klik vervolgens op  ‘sacramenten’ en daarna op 

‘doopsel’.  Lees de info en vul dan het 

aanvraagformulier volledig in. 

Een medewerker zal jullie vervolgens 

contacteren voor bevestiging van doop en 

verdere afspraken.  
 

De ouders van de dopelingen worden 

samengebracht voor een doopgesprek in de 

pastorij, Dries 68 te Sinaai. Zo leren we elkaar 

kennen in een gesprek rond alles wat met 

doopsel te maken heeft.  Dit gesprek verloopt 

in alle openheid.  Daarna bereiden wij samen 

de viering voor.  De kerk van jullie keuze, 

beschikt over een eigen standaard doopboekje, 

met ruimte voor eigen inbreng. 
 

Het toedienen van het doopsel gebeurt in een 

gemeenschappelijke doopviering.  Ook kan er 

gedoopt worden tijdens bepaalde 

eucharistievieringen op zondag of bij 

kerkelijke feesten (vb. Pasen). 
 

Omstreeks lichtmis (begin februari) nodigen 

wij alle families uit die het voorbije jaar een 

kindje lieten dopen voor een sfeervolle 

lichtmisviering met kinderzegen, en op een 

pannenkoekenfestijn.  Je krijgt ook een 

aandenken aan het doopsel mee naar huis. 

 

 

Je kan je kindje  

laten dopen in Sint-Niklaas West: 
 

 

In de kerk van Sint-Job 

 Kruisstraat, 9111 Puivelde 
 

In de kerk van Pastoor van Ars  

 Watermolenstraat, 9111 Belsele 
 

In de Sint-Catharinakerk  

 Dries, 9112 Sinaai  

 

In de Sint-Andreas en Ghislenuskerk  

 Hof Van Belsele, 9112 Belsele 

 

 

 

 

 

Wens je meer info  
neem dan contact op met de pastoor:  

 

 E.H. Robbrecht De Latte 

 03 219 87 45 

 pastoor@sintniklaaswest.be 

 doopsel@sintniklaaswest.be 

  

 

 

Informatie vind je ook op volgende websites: 

 

www.sintniklaaswest.be 

www.parochiesintniklaas.be 

 

      TOT CHRISTEN  

      GEDOOPT 
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Wat is dopen?  
Beste ouder, 
Ben je, misschien voor de eerste keer, papa of mama 
geworden? Van harte proficiat! We hopen dat je ervan 
kan genieten. Een kind is immers een wonder: je hebt je 
er lang op voorbereid, een naam gezocht, een kamer 
ingericht, kleertjes gekocht, maar op de dag van de 
geboorte leek de wereld even stil te staan. Wetend dat 
dit kleine mensje jou nodig heeft om op te groeien. 
 

Of is je zoon of dochter ondertussen al wat opgegroeid 
en je krijgt het gevoel: de opvoeding van ons kind 
kunnen wij - als gezin - niet alleen, wij willen daarbij 
gedragen worden. 
 

Dan kan jij bij ons terecht om je kindje door het doopsel 
in de geloofsgemeenschap te laten opnemen. Een 
geloofsgemeenschap is een groep mensen die erin 
geloven dat het leven van Jezus van Nazareth nog steeds 
mensen helpt. Zij proberen – met vallen en opstaan, met 
lukken en mislukken – te doen zoals Hij deed. En zij 
geloven dat God daarin helpt in het gewone, maar juist 
zo bijzondere, van alledag. In het sacrament van de doop 
zegt God immers "Ja, jij mag op Mij rekenen, bij Mij mag 
jij je geborgen weten'. 
Die geborgenheid van God is vooral te ervaren in de 
zorg van mensen om elkaar. 
 

Als jij jouw zoon of dochter wilt laten dopen omdat die 
weg voor jou én hem of haar zinvol is, dan vind je er in 
deze folder meer informatie over. 
 

Overweeg je om je als volwassene te laten dopen? Of wil 
je een kind op schoolleeftijd laten dopen, b.v. met het 
oog op zijn of haar eerste communie of vormsel? Neem 
dan contact op met deken Raf Vermeulen, tel.: 03 776 08 
22 of deken.sintniklaas@kerknet.be. Dan bekijken we 
samen met jou hoe we het doopsel voorbereiden.  

DATA DOOPGESPREKKEN 
In de Pastorij,  

Dries 68, 9112 Sinaai 

 

Doopgesprek op donderdag 20.00 uur 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATA DOOPVIERINGEN 
 

In de Sint-Jobkerk 
Kruisstraat, Puivelde 

 

Doopviering op zaterdag 15.45 uur 
 
5  januari 2019 6  juli 2019 
2  februari 2019 3  augustus 2019 
2  maart 2019 7  september 2019 
6  april 2019 5  oktober 2019 
4  mei 2019 2  november 2019 
1  juni 2019 7  december 2019 

 

 

 

In de Pastoor van Arskerk 
Watermolenstraat, Belsele 

 

Doopviering op zondag 11.30 uur 
 
10  februari 2019 
14  april 
   9  juni 2019 
11  augustus 2019 
13  oktober 2019 
15  december 2019 

 

In de Sint-Catharinakerk 
Dries, Sinaai 

 

Doopviering op zondag 13.30 uur 
 
13  januari 2019 14  juli 2019 
10  februari 2019 11  augustus 2019 
10  maart 2019 15  september 2019 
14  april 2019 13  oktober 2019 
12  mei 2019 10  november 2019 
   9  juni 2019 15  december 2019 
 

 

 
In de Sint-Andreas en Ghislenuskerk 

Hof van Belsele, Belsele 

 

Doopviering op zondag 13.30 uur 

 
27  januari 2019 28  juli 2019 
24  februari 2019 25  augustus 2019 
24  maart 2019 29  september 2019 
28  april 2019 27  oktober 2019 
26  mei 2019 24  november 2019 
23  juni 2019 29  december 2019 
 

 

 

10   januari 2019 
   7   februari 2019 
   7   maart 2019 
11   april 2019 
   9   mei 2019 
   6   juni 2019 
   4   juli 2019 
   8   augustus 2019 
12   september 2019 
10   oktober 2019 
   7   november 2019 
   5   december 2019 

mailto:deken.sintniklaas@kerknet.be.

