
Proficiat!

Als je deze folder leest, is het waarschijnlijk 
omdat je een kindje hebt gekregen.
Of zijn jullie nog ‘in blijde verwachting’?
Of ben je oma of opa geworden?
…

Hoe dan ook … onze parochie wenst je proficiat. 
Veel geluk met je kind of kleinkind!

Bovendien – als je op zoek was naar meer 
informatie – stel je je blijkbaar vragen 
omtrent het doopsel van je kind. Misschien 
twijfel je nog of je je kind al dan niet zal 
laten dopen. 
Of misschien weet je niet goed hoe dat 
praktisch in zijn werk gaat. Of …

Deze folder probeert een antwoord te 
geven op de meest voorkomende vragen. 
En het geeft je een aantal adressen en 
telefoonnummers die je verder op weg 
kunnen helpen …

In ieder geval: onze geloofsgemeenschap 
wil graag samen met jullie en jullie kind op 
weg gaan in geloof …

?   We willen ons kind in een andere dan 
     onze woonparochie laten dopen.

     Dan kan als jullie een bijzondere band 
     hebben met die parochie. Maar toch 
     graag eerst even contact opnemen met 
     jullie eigen parochiepriester.

Waarom je kind laten dopen?

Vroeger werden zo goed als alle kinderen 
gedoopt, bijna automatisch. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo. Het doopsel wordt 
meer en meer een bewuste keuze van de 
ouders.

Ouders kunnen deze keuze maken om uit-
eenlopende redenen:
- ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die 
  traditie verder zetten;
- ze ervaren de geboorte als een wonder en 
  willen ‘dankjewel’ zeggen;
- ze geloven dat de christelijke waarden 
  een mensenleven mooier maken;
- Jezus, God … heeft een belangrijke plaats 
  in hun leven;
- ze voelen zich thuis in de parochie;
- …
Herken je één of enkele van deze redenen? 
Of heb je nog een andere motivatie?

We respecteren je in je eigen wijze van 
geloven. Maar ook willen we je iets laten 
proeven van de schat van de christelijke 
geloofstraditie. In alle vrijheid!

? We zijn niet getrouwd voor de kerk.
? We zijn uit-de-echt-gescheiden.

Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan 
te vragen? Ieder kind kan worden gedoopt, 
op voorwaarde dat de ouders met hem/
haar gelovig op weg willen gaan …

Parochiale doopviering
Vaste doopzondagen
We kiezen in onze Pastorale Eenheid 
Sint-Franciscus (het samenwerkingsver-
band van de zes parochies van Maas-
mechelen-Zuid) in regel voor ‘parochiale 
doopvieringen’. Dat wil zeggen dat er in 
één viering meerdere kindjes samen wor-
den gedoopt.
Dat lijkt op het eerste zicht misschien wat 
vreemd, maar je zal ervaren dat dit de 
viering mooier en rijker maakt.

Zo heeft elke parochie zijn eigen vaste 
maandelijke doopzondag:
Opgrimbie 1ste zondag 15 uur;
Mechelen-aan-de-Maas 2de zondag 15 uur;
Boorsem/Kotem 3de zondag 15 uur;
Uikhoven 3de zondag 14 uur;
Proosterbos laatste zondag 15 uur.
Omwille van een feestdag of een bijzondere 
gelegenheid kan het gebeuren dat de 
viering een zondag verschuift … maar dat 
hoor je dan wel bij de doopselaanvraag.

Aan het einde van de doopviering wordt 
voor elk kindje een aandenken met zijn/
haar naam achteraan de kerk op een bord 
aangebracht. Zo delen de andere mensen 
van de parochie in jullie blijdschap!

? Wat kost een doopsel?

Niets! 
Maar er staat wel een schaal voor een vrije 
bijdrage …



Doopselvoorbereiding
In onze Pastorale Eenheid is er om de twee 
maanden een doopselvoorbereidingsavond. 
Deze vindt plaats in de pastorie, Deken Ber-
nardstraat 20 te Mechelen-aan-de-Maas.
We beginnen om 20 uur stipt en eindigen 
uiterlijk om 21.30 uur.

Je maakt dan kennis met de gezinnen, die 
samen met jullie het doopsel zullen vieren. 
We spreken samen over doopsel en geloven. 
We nemen de doopselviering door en maken 
de nodige afspraken.

    voorbereidingsavond      voor doopsels in 2020

  woensdag 19 feb 2020            maart
              april

  woensdag 22 april            mei
              juni

  woensdag 24 juni            juli
              augustus

  woensdag 26 aug            september
              oktober

  woensdag 28 okt            november
              december

  woensdag 16 dec            januari 2021
              februari 2021

Een doopsel aanvragen
Indien je – als een stap om samen op weg 
te gaan in geloof – het doopsel voor je 
kind wilt aanvragen, kan je je wenden tot 
pastoor Emmanuvel Krishtopher:  
t 089/76.25.78 of 0497/25.05.19,  
e pastooremmanuvel@dekenaatgenk.be 
 
Je kunt ook terecht bij het plaatselijke 
parochiesecretariaat: 
parochie Boorsem Sint-Jorisstraat 11 (naast 
de school) 
parochie Kotem Grotestraat 291 (pastorie)
parochie Mechelen-aan-de-Maas 
Deken Bernardstraat 20
parochie Opgrimbie Pelsstraat 2 
parochie Proosterbos Pastoriestraat 6 (in 
de kerk, zijingang)
parochie Uikhoven Schoorstraat 13 (pas-
torie)

Op deze adressen kun je ook terecht met al 
je verdere vragen.

De aanvraag kan ook online worden 
ingediend, via www.dekenaatgenk.be/aan-
vraag-doopsel/

We wensen je alvast nog veel geluk met je 
kindje!

? Een meter en peter. Twee meters. Of …?

Voor de kerk voltstaat één meter of peter, 
die zelf gedoopt én gevormd is en die een 
tochtgenoot wil zijn voor je kind, ook in het 
gelovig mens-worden …

samen op weg in geloof

je kind laten dopen

in Pastorale Eenheid
Sint-Franciscus Maasmechelen


