Informatie
doopvieringen:Beersel-Zuun-Sint-Pieter(Rink)-Negenmanneke.Vlezenbeek-Ruisbroek
Proficiat met de geboorte van uw kindje.
Hierbij krijgt u alle nodige informatie met betrekking
tot het doopsel binnen onze gemeenschappen.
1. Wat is het doopsel?
Het doopsel is het sacrament waardoor de dopeling wordt opgenomen binnen de
kerkgemeenschap. Dit veronderstelt een bewuste keuze van de ouders om hun kind
christelijk op te voeden. Het doopsel aanvragen vanuit een vage en uitgeholde culturele
traditie heeft weinig of geen zin. Christen-zijn in deze tijd is een bewuste keuze.
Het doopsel is geen individueel, familiaal, privé gebeuren.
De opname binnen de kerkgemeenschap is een gemeenschapsgebeuren.
Daarom dopen wij wanneer onze gemeenschap samenkomt om eucharistie te vieren.
Wij hebben een eigentijdse doopviering die wij gebruiken voor de gemeenschappelijke
doopvieringen.
2. Waar dopen wij?
Uw kind kan gedoopt worden in een van onze kerken op de vastgestelde data en uren.
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Binnen onze gemeenschappen hebben wij alleen Nederlandstalige en gemeenschappelijke
doopvieringen tijdens de weekendviering.
3. Waar en wanneer dopen wij?
Rink: derde zondag van de maanden maart, juni, september en op 25 december tijdens de
eucharistieviering om 9.30 u.
Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek: dopelingen sluiten aan bij een doopviering in de kerk
van de Rink of Beersel.
Beersel: tweede zondag van de maanden februari, april, oktober en op 25 december
Tijdens de eucharistieviering om 11 u.
Indien deze data niet passen, gelieve dan zelf een oplossing te zoeken elders.
4. Wat mogen de ouders niet vergeten?
Indien zij in het bezit zijn van een trouwboekje, gelieve dit dan mee te brengen.
Een meter en peter kiezen, deze zijn minstens 16 jaar oud en zelf katholiek gedoopt.
Onze vieringen beginnen stipt op tijd, wees tijdig aanwezig.

5. Mogen wij foto’s of een filmopname maken?
Ja, maar dit mag de viering niet storen.
Het gaat niet over oppervlakkige uiterlijkheden,
wel over diepe bewuste innerlijkheden.
Leven zoals Jezus Christus.

Liefde is er zijn voor de anderen
door te breken en te delen voor het geluk
van alle mensen.
6. Moeten wij betalen voor het doopsel?
Neen, het doopsel is gratis.
Zij die het wensen mogen een vrije gift doen aan de voorganger.
7. Hoe inschrijven voor het doopsel?
Door de inschrijvingsstrook volledig in te vullen en deze af te geven in de kerk na de
weekendviering of ter verzenden via mail.
Voor Beersel
Jan Baert
Steenweg op Ukkel 1
1650 Beersel
0475.41.84.29.
prjanbaert@gmail.com
Voor Sint-Pieters-Leeuw Rink:
eugene.de.ro@telenet.be
Voor Vlezenbeek :
paula.sempels@telenet.be

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook
Datum van het doopsel:
Kerk:
Naam en voornaam van het kind:
Geboorteplaats:
Datum:
Naam van de moeder:
Naam van de vader:
Bent u: kerkelijk - alleen burgerlijk - niet gehuwd

Volledig adres:

Telefoon:
Naam van de meter:
Naam van de peter:
Handtekening van de ouders:

