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Rooms Katholieke Kerk 

Parochie Heilige Franciscus van Assisi 

in Assenede-Evergem-Zelzate 

vww.parochie-assenede-evergem-

zelzate.be 

V.u. E.H. Etienne Miji, pastoor 

gsm 0493  34 77 18 

Etienne.ml@parochie-ass-eve-zel.be 

Aanmelding van het doopsel kan online via  

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be 

of via één van de volgende contactadressen: 

• Parochiehuis, Markt 14, Assenede,  

09 344 55 21 

open: donderdag en vrijdag van 9 tot 11 u.  

• Administratief centrum, Pastorijstraat 1,  

Ertvelde 

09 344 36 17 

administratie@parochie-ass-eve-zel.be 

open: woensdag en donderdag van 9 tot 11 

uur 

• Parochiehuis, Hoeksken 19 , Evergem,  

09 253 04 70 

open: donderdag en vrijdag van 9.30 tot 

11.30 u. 

Stap 5: DOOPVIERING 

De doopvieringen zijn steeds gemeenschappe-

lijk en op vastgestelde data. Er zijn twee soor-

ten vieringen.  

De gemeenschappelijke doopviering op zondag-

namiddag of zondagvoormiddag aansluitend op 

eucharistie. 

De gemeenschappelijke doopviering tijdens de 

zondagseucharistie in de kerken waar in dat 

weekend een zondagsviering is. 

Concrete data vindt u in het formulier doopaan-

melding (online of in het secretariaat). 

Zondagseucharistievieringen  

zaterdag om 16.30 uur kerk Ertvelde 

zaterdag om 18 uur kerk Sleidinge 

zondag om 9 uur kerk Assenede 

zondag om 10 uur kerk Evergem-centrum 

zondag om 11 uur kerk Zelzate-centrum 

Voor wijzigingen: zie Kerk & leven. 



In het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’. “Ja, 

jou aanvaard Ik als mijn kind, jij mag op 

Mij rekenen.” De ouders, de peter en me-

ter zeggen ook ‘ja’: we willen ons kindje 

begeleiden op zijn tocht doorheen het 

leven, naar het voorbeeld van Jezus. Ook 

familie, vrienden en de hele kerkgemeen-

schap zegt ‘ja’, want voor het groeien als 

christen is een geloofsgemeenschap on-

ontbeerlijk.  

Bij het doopsel wordt het kindje immers 

opgenomen in de kerkgemeenschap. De 

eerste christelijke gemeenschap waarin 

een mens thuis mag zijn is het gezin. De 

doop van een kind is bij uitstek een kerk-

gebeuren. 

Het gezin staat dan ook niet alleen. Alle 

christelijke families vormen samen de 

kerkgemeenschap. Het gemeenschaps-

karakter van de doop komt het sterkst 

naar voren in de gemeenschappelijke 

doopvieringen. Daar waar meerdere fami-

lies aanwezig zijn, kunnen we het sterkst 

de verbondenheid met de kerkgemeen-

schap ervaren. 

 

 

HET DOOPSEL AANVRAGEN: stap voor stap 

Stap 1: AANMELDING 

Deze eerste stap kan u 

gewoon thuis aan de 

computer doen, of des-

gewenst helpt men u 

ook in het secretariaat 

(adressen: zie keerzij-

de). Op deze manier 

geeft u als ouders aan dat u geïnteresseerd 

bent in het doopsel van uw kind en het doop-

seltraject. De aanmelding gebeurt minstens 

2,5  maand voor de gewenste doopdatum 

van de baby of peuter. 

Voor het doopsel van een volwassene of van 

een kind dat reeds de leeftijd van ongeveer 

vier jaar bereikt heeft, contacteert men de 

pastoor (gegevens: zie keerzijde). 

Stap 2: HUISBEZOEK 

Na aanmelding brengt een doopmedewerker 

u een kort kennismakingsbezoekje. Hij/zij 

bespreekt met u de verdere stappen in het 

doopseltraject en overhandigt u het doopma-

gazine en de nodige documenten voor aan-

vraag sacrament van het doopsel en privacy-

verklaring. 

 

Stap 3: DOOPCATECHESE 

Maandelijks is er op dinsdagavond 

doopcatechese. U (minstens één van 

beide ouders) wordt daar verwacht in de 

maand voorafgaand aan het doopsel (of 

eerder) 

bv. doopsel in december, dan verwachten 

we u in november of een eerdere maand bij 

de doopcatechese.  

De doopmeter en dooppeter zijn, samen 

met de ouders, ook welkom bij deze 

voorbereiding. 

Dit is een inhoudelijke avond over het 

sacrament van het doopsel en ons 

christelijk geloof, met de mogelijkheid 

tot uitwisseling en gesprek. 

Concrete data vindt u in het formulier 

doopaanmelding (online of in het secre-

tariaat). 

Stap 4: ZONDAGSVIERING MET  

ZEGENING VAN DE DOPELING 

Vóór het doopsel nodigen we de ouders 

samen met hun kindje uit om een zon-

dagsviering mee te vieren. Tijdens deze 

viering wordt  een zegengebed uitgesp-

roken  (vierde zondag van de maand). 

‘In de naam van de Vader,  

de Zoon en de heilige Geest’ 

 


