HET DOOPSEL VOOR KINDEREN
Algemeen
Mogelijk leest u dit omdat u overweegt uw kind(eren) te laten dopen. Wij vinden het fijn dat u
daarbij aan onze parochie denkt, en wij hopen dat de informatie hieronder u wat verder helpt bij
deze belangrijke keuze. Daarbij is het van belang te weten dat de Liduinabasiliek sinds 2011 deel
uitmaakt van parochie De Goede Herder, samen met de andere katholieke kerken in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis, zie: www.goedeherderparochie.nl. U kunt voor de doop en de
doopvoorbereiding terecht in één van de zeven kerken in onze parochie.
Doopvoorbereiding
Het doopsel is het eerste sacrament dat je in de katholieke kerk kunt ontvangen. Het is belangrijk
je als ouders daar goed op voor te bereiden. Daarom kent de parochie De Goede Herder, waarvan
de Liduinabasiliek deel uitmaakt, een gezamenlijke voorbereiding. Het gaat om twee bijeenkomsten
samen met meerdere ouders, die allemaal hun kind willen laten dopen. Tijdens deze avonden krijgt
u informatie en praat u met elkaar over uw motivatie voor de doop, over geloofsopvoeding en over
de betekenis van het doopsel. Ook komt de inhoud van de doopviering aan de orde. Uiteraard kunt u
allerlei vragen stellen. De voorbereiding wordt gegeven door leden van de doopwerkgroep van onze
parochie. Er is ook altijd een pastor aanwezig. Dopen is alleen mogelijk als de ouders deze
voorbereiding gevolgd hebben. Het is fijn als beide ouders aan de doopvoorbereiding deelnemen.
De ervaring leert dat ouders het plezierig vinden om hun gedachten en vragen rondom de doop en
de geloofsopvoeding met elkaar te delen.
De doopviering
Ook de doopviering is gezamenlijk, en wel met dezelfde groep ouders, als met wie u de
voorbereiding heeft gevolgd. Er worden dan dus meerdere kinderen in één viering gedoopt.
Individuele doopvieringen zijn in de regel niet mogelijk.
Aanmelding
De voorbereidingsavonden en doopvieringen vinden op vastgestelde plaatsen en data, verdeeld
over het jaar, en op wisselende plekken in onze parochie plaats.
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met mevr. Elly Barendregt, medewerker van het
pastoraal team. Zij beschikt over het overzicht van plaatsen en data voor doopviering en
-voorbereiding. Mevr. Barendregt informeert u ook over de vergoeding, die de parochie vraagt voor
de doop. Tenslotte zorgt zij ervoor dat u het formulier ontvangt, waarop u alle gegevens over uw
kind kunt invullen.
Voor verdere informatie of aanmelding:
- per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl
- per telefoon, op dinsdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur: 06-31990959.
Wij kijken ernaar uit u tijdens de doopvoorbereiding te ontmoeten!

