Beste ouders,
In deze folder treft u informatie aan over de doop.
Door de doop wordt uw kind opgenomen in de
wereldwijde Rooms-katholieke kerkgemeenschap.

DOPEN

IN ONZE KERKEN

 Begeleidingstraject
In de parochies is een gezamenlijk begeleidingstraject opgezet voor de ontwikkeling van de
religieuze opvoeding van kinderen in de leeftijd
van 0 – 13 jaar.
De voorbereiding op de doop vormt de start van
dit traject.
• Doopvoorbereiding
Op twee doopvoorbereidingsavonden ontmoet u
andere ouders die ook het voornemen hebben
hun kind te laten dopen.
Tijdens de eerste avond praat u met elkaar over
de betekenis van de doop en de symbolen. Op de
tweede avond licht de pastor die de doop verricht
de Bijbelse betekenis van de doop en de doopviering toe. Deelname van (tenminste een van) beide
ouders is noodzakelijk en verplicht, tenzij u al een
aantal keren aan deze avonden deelgenomen
hebt. In dat geval kunt u volstaan met de tweede
avond.
De RK kerkgemeenschap vraagt van u één peter
en/of één meter te kiezen. Achtergrond hiervan is
dat zij u tot steun kunnen zijn bij de opvoeding van
uw kind in de geest van het Evangelie. Aan de
peter en meter wordt in de doopliturgie gevraagd
om een bijzondere zorg en belangstelling te hebben voor het petekind en een bijdrage te leveren
aan zijn/haar gelovige opvoeding. Om peter of
meter te zijn moet je zelf gedoopt zijn. Het is mogelijk dat een peetouder in een andere kerk dan

de Rooms-katholieke is gedoopt. Het is echter wel
belangrijk dat hij/zij betrokken wil zijn bij de kerkelijke hoogtepunten van hun petekind zoals Eerste
Communie en Vormsel. Het blijft een uitdrukkelijke
wens van de kerk om naast deze in een andere
kerk gedoopte persoon een peter of meter te zoeken binnen de katholieke kerk. Een in een andere
kerk gedoopte peetouder wordt in het doopregister genoteerd als christelijke getuige. Een niet
gedoopte kan niet de taak van peter of meter vervullen. Hij/zij kan wel de gedoopte peetouder
steunen bij zijn/haar taak.
Het is belangrijk dat u zelf met de toekomstige
peetouder(s) spreekt over de verwachtingen die u
heeft ten aanzien van hun rol als peetouder(s).
• Doopviering
De doop wordt in onze parochies op een vaste
zondag in de maand gevierd. In principe is er voor
elk kind een afzonderlijke doopviering.
Doopdata, plaats en kerk vindt u op de achterzijde
van deze folder.
• Vervolgcatechese
Als tweede stap in het begeleidingstraject van
ouders met jonge kinderen is er na de doop, een
cursus waarin u geholpen wordt bij het ontwikkelen van een religieuze dimensie bij uw kinderen.
U krijgt concrete handreikingen, gebruikmakend
van verhalen die de fantasie en verwondering van
de kinderen prikkelen. De religieuze dimensie van
de verhalen uit de joods-christelijke en Bijbelse
traditie wordt voor u inzichtelijk gemaakt.
Voor de jonge en de wat oudere kinderen zijn er
kindervertelvieringen, gezinsvieringen en kinderwoorddiensten.

PR AKT ISCHE

AFSPRAKEN

Om uw kind te kunnen laten dopen vragen wij van
u het volgende:
 U bent geregistreerd in de kerkledenadministratie van één van onze drie parochies.
U ontvangt een registratieformulier samen met
het doopaanmeldingsformulier.
 U bent, liefst samen, aanwezig op beide
doopvoorbereidingsavonden. Wij verzoeken u
dringend geen kinderen mee te nemen. De ervaring heeft geleerd dat dat heel storend is.
 U betaalt € 50,- voor de onkosten en krijgt
daarvoor ook een doopkaars.

AANMELDEN

EN VRAGEN?

Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u het
Centraal Parochiebureau bellen:
 070 – 327 45 11 (9.30 – 12.00 uur).
Vanuit dit parochiebureau worden alle dopen in de
drie parochies gecoördineerd. Als u al gebeld
heeft en het aanmeldingsformulier toegestuurd
heeft gekregen, dan kunt u dit formulier samen
met het registratieformulier volledig ingevuld
terugsturen aan:

D O O P S E L , D AT A , P L AAT S
I N 2019

EN

KERK

PP = HH. Petrus- en Pauluskerk in Leidschendam
(Sluiskant 29)
BF = H. Bonifatiuskerk in Rijswijk
(Van Vredenburchweg 69)
MA = St. Martinuskerk in Voorburg
(Oosteinde 56)

datum

kerk

voorbereiding

13 jan

PP

wo 2 jan en wo 9 jan

24 febr

BF

ma 11 febr en di 19 febr

Een aanmelding is pas definitief als het aanmeldingsformulier op het parochiebureau is binnengekomen.

17 mrt

MA

ma 4 maart en di 12 maart

14 april

PP

ma 1 april en di 9 april

26 mei

BF

ma 13 mei en ma 20 mei



Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met:

23 juni

MA

di 11 juni en ma 17 juni

18 aug

PP

één avond di 13 aug

Centraal Parochiebureau: 070 – 327 45 11
(maandag t/m vrijdag 9.30- 12.00 uur)
e-mail: parochie@sintmaarten-trinitas.nl
website: www.sintmaartentrinitas.nl

22 sept

BF

ma 9 sept en di 17 sept

13 okt

MA

ma 30 sept en di 8 okt

17 nov

PP

ma 4 nov en ma 11 nov

15 dec

BF

ma 2 dec en di 10 dec

Centraal Parochiebureau
Aanmelding Doopsel
Oosteinde 54
2271 EH Voorburg

Voor vragen aan de Bonifatiusparochie die niet
over dopen gaan:

 Pastoraal Centrum: 070 – 399 24 16
e-mail: secretariaat@bonifatiusparochie.info
website: www.bonifatiusparochie.info

De doopvieringen vinden plaats in de middag en
duren ongeveer 45 minuten. Er zijn meestal vijf
vieringen.
Het definitieve dooptijdstip wordt tijdens de
eerste doopvoorbereidingsavond in onderling
overleg afgesproken.

Sacrament van het Doopsel
Informatiefolder van de drie
samenwerkende
Rooms-katholieke parochies

Sint Maarten – Voorburg

Trinitas – Leidschendam

H. Bonifatius - Rijswijk
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