Hoe gaan wij te werk?
Sint-Jozef
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Een mogelijkheid is ook om tijdens de eucharistie
op zondag te dopen om 10.30 u.
(Voorbereiding na afspraak.)

Neem contact op met het secretariaat van de dekenij
of van de Sint-Jozefparochie, om het doopsel van je
kindje aan te vragen. Je vindt de contactgegevens op
de achterzijde van deze folder.
Een doopcatecheet zal daarna contact met je
opnemen en even bij je langskomen. Hij of zij komt
dan vooral even kennismaken, een paar praktische
zaken met je regelen en afspraken maken voor de
gezamenlijke voorbereiding van de viering.
De ouders van de kindjes die gedoopt worden in
dezelfde viering op één van de kerkplekken worden
samengebracht voor een info- en catechese-moment.
Op deze manier 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 met ruimte voor inbreng
van iedereen.
Het toedienen van het doopsel gebeurt normaal
gezien in een gemeenschappelijke doopviering. Ook
kan er gedoopt worden tijdens bepaalde
eucharistievieringen op zondag of bij kerkelijke
feesten (vb. Pasen).
Rond Lichtmis 2018 nodigen wij alle families uit die in
het voorbije werkjaar een kindje lieten dopen voor
een sfeervolle Lichtmisviering met kinderzegen.
Ben je al volwassen en wil je graag gedoopt worden,
neem dan contact op met de deken. Dan kan er samen
met jou gekeken worden hoe we jouw doopsel best
voorbereiden.

Je kan je kindje laten dopen
binnen de stad Sint-Niklaas en
Nieuwkerken:
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk ,
Hulp der Christenen
(Onze-Lieve-Vrouwplein,
Sint-Niklaas)
in de Sint-Nicolaaskerk ,
(Grote Markt, Sint-Niklaas)
in de Onze-Lieve-Vrouw ten Bos kerk ,
(Ten Bos, Nieuwkerken-Waas)
Neem hiervoor contact op met het
secretariaat van de dekenij:
Philippus Neridreef 3
9100 Sint-Niklaas
03 776 08 22
nicolaas.secret@skynet.be
of met Luc Vermeulen: 03 776 07 35 (centrum)
of met An Nijs: 03 765 14 30 (Nieuwkerken)
in de Sint-Jozefkerk (Tereken)
Neem hiervoor contact op met het
parochiesecretariaat van Sint Jozef:
Tereken 5a
9100 Sint-Niklaas
03 776 11 07
secretariaat@sintjozeftereken.be
lieve.vandriessen@telenet.be
Informatie vind je ook op volgende websites:
www.dekenaatsint-niklaas.be
www.sintjozeftereken.be

GEDROOMD
GEDRAGEN
GEBOREN
GEDOOPT
Periode januari 2017 – januari 2018

DATA DOOPVIERINGEN
Onze-Lieve-Vrouw,
Hulp der Christenen
Onze-Lieve-Vrouwplein
Doop van de Heer, 8 januari 2017 om 11 u.
(voorbereiding 10 december om 14 u.)
Pasen, 16 april 2017 om 11 u.
(voorbereiding 8 april om 14 u.)

WAT IS DOPEN?
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 meter zeggen ook ‘ja’: we willen ons kindje
begeleiden in zijn tocht door het leven, naar het
voorbeeld van Jezus. Ook familie, vrienden en de hele
kerkgemeenschap zegt ‘ja’, want voor de uitgroei van
christelijk leven is de geloofsgemeenschap
onontbeerlijk.
Bij het doopsel wordt het kindje opgenomen in de
gemeenschap. De eerste christelijke gemeenschap
waarin een mens thuis mag zijn is het gezin: de doop
van een kind is bij uitstek een familiegebeuren.
Maar een gezin staat niet alleen. Alle families samen
vormen de christelijke gemeenschap. Het gemeenschapskarakter van de doop komt het sterkst naar
voren in de gemeenschappelijke doopvieringen, waar
meerdere kindjes en families aanwezig zijn.
Om die verbondenheid met de gemeenschap te
ervaren en te tonen, kiezen wij in onze parochies voor
gezamenlijke doopvieringen.

27 augustus 2017 om 11 u.
(voorbereiding 19 augustus om 14 u.)

Sint-Nicolaas

Onze-Lieve -Vrouw ten Bos
(dekenale kerk)
Grote Markt

Nieuwkerken
Ten Bos

Doop van de Heer, 7 januari 2017 om 17 u.
(voorbereiding 10 december om 14 u.)

Doop van de Heer, 8 januari 2017 om 9.30 u.
(voorbereiding 1 december om 20 u.)

26 augustus 2017 om 17 u.
(voorbereiding 19 augustus om 14 u.)

20 augustus 2017 om 9.30 u.
(voorbereiding 10 augustus om 20 u.)

Doop van de Heer, 13 januari 2018 om 17 u.
(voorbereiding 6 januari om 14 u.)

Doop van de Heer, 14 januari 2018 om 9.30 u.
(voorbereiding 4 januari om 20 u.)

Doop van de Heer, 14 januari 2018 om 11 u.
(voorbereiding 6 januari om 14 u.)

Doopvoorbereiding
om 14 u.

Doopviering
om 15 u.

18 februari

26 februari

11 maart

19 maart

20 mei

28 mei

10 juni

18 juni

8 juli

23 juli

16 september

24 september

21 oktober

29 oktober

18 november

26 november

9 december

17 december

Doopvoorbereiding
om 20 u.

Doopviering
om 15 u

9 februari

19 februari

2 maart

12 maart

30 maart

9 april

11 mei

21 mei

1 juni

11 juni

6 juli

16 juli

7 september

17 september

5 oktober

15 oktober

9 november

19 november

30 november

10 december

