
KIND VAN HET LICHT 
 

Kind we dragen je op handen 
naar het water van de bron, 
want je leven mag niet stranden, 
niet vergaan in het waarom. 

 
Als je naam wordt uitgesproken 
over ’t diepe water heen, 
is je eenzaamheid doorbroken, 
ben je, maar niet meer alleen. 

 
Water, water, laat het stromen, 
teken en herinnering, 
van een eeuwig heimwee dromen, 
van een altijd nieuw begin. 

 
Opgenomen en verbonden 
met de naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder, 
’t zal niet worden uitgewist. 

 
Door het water, vroeg of later, 
kom je dicht bij het geheim. 
In de hoge hemel staat er 
dat je kind van ’t licht mag zijn. 

 

Dopen van kinderen 
 

 
in  parochie De Goede  Herder 



 
Welkom in onze parochie 
 
Op de een of andere manier heeft u deze folder in handen gekregen. Wellicht 
overweegt u om uw kind te laten dopen. We willen u graag informeren over de 
gang van zaken rond de doop in onze parochie De Goede Herder.  
 

De betekenis van de doop 
 
De traditie van het dopen is al heel oud. Vanaf het begin van de kerk wordt de 
toetreding tot de gemeenschap van christenen gevierd met dopen in water en 
zalven met olie. Door de doop wordt een kind opgenomen in de kerk, de  
wereldwijde kring van mensen die Jezus, onze verrezen Heer, willen navolgen.  
Tijdens de doopviering wordt een belofte uitgesproken. Ouders beloven dat ze 
hun kind willen begeleiden op de geloofsweg.  De doop is een eerste stap op die 
weg. Er volgen daarna nog meer stappen.  
Het doopsel is de eerste van de zeven sacramenten die christenen kunnen  
ontvangen. Hierna komt de deelname aan het sacrament van de eucharistie  
(de eerste heilige communie) en het sacrament van het vormsel (de bevestiging 
van het doopsel).  
De drie stappen, doopsel – eucharistie – vormsel, horen wezenlijk bij elkaar.  
Los van deze belangrijke momenten zijn ouders natuurlijk altijd van harte  
welkom in de kerk met hun kind(eren). Er zijn genoeg mogelijkheden om de 
kerk levend te houden binnen het gezin, ook wanneer er geen persoonlijke 
hoogtepunten te vieren zijn.  
 

Gezamenlijke doopvoorbereiding 
 
Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op het sacrament van het  
doopsel. Parochie De Goede Herder kent een gezamenlijke doopvoorbereiding: 
twee bijeenkomsten met meerdere ouders die allemaal hun kind willen laten 
dopen.  
Tijdens de avonden krijgt u informatie en praat u met elkaar over de keuze voor 
de doop, de geloofsopvoeding en de betekenis van het doopsel. Ook komt de 
inhoud van de doopviering aan de orde. Uiteraard kunt u allerlei vragen stellen.  
De bijeenkomsten worden begeleid door leden van onze werkgroep Doopvoor-
bereiding in samenwerking met een van de pastores.  
Dopen is alleen mogelijk als de ouders deze voorbereiding gevolgd hebben.  
We zien graag dat beide ouders deelnemen.  

De doopviering 
 
Met het doopsel wordt een mensenkind opgenomen in de 
geloofsgemeenschap. In onze parochie vinden we dit zó belangrijk, dat we de 
doop ook gezamenlijk vieren. In één viering worden dus meerdere kinderen 
gedoopt. Gemeenschappelijke doopvieringen zijn er verspreid over het jaar,  
op verschillende plekken van de parochie.   
Als u een duidelijke band heeft met een van onze kerken, is er ook de 
mogelijkheid om uw kind te laten dopen tijdens een reguliere (zondags)viering.  
 

Na de doop 
 
Na de doop begint het pas echt. Hoe maak je werk van het geloof? Ga je samen 
bidden? Lees je voor uit de kinderbijbel? Ga je regelmatig naar de kerk? Doe je 
mee aan  gezinsvieringen, kindernevendiensten? Vertel je wie Jezus is en hoe 
Hij met mensen omgaat? Tijdens de doopvoorbereiding staat u hier samen bij 
stil. Ook bieden we u een overzicht aan van verschillende initiatieven die 
kunnen helpen bij de gelovige opvoeding.  

 
Aanmelding  
 
Bent u geïnteresseerd, of heeft u misschien nog vragen? Neem gerust contact 
op met mw. E. Barendregt, medewerker van het pastoraal team.  
Mw. Barendregt heeft een overzicht van de voorbereidingsavonden en van 
mogelijkheden voor doopvieringen. Zij zorgt ook voor het formulier waarmee u 
zich kunt aanmelden voor de doop in onze parochie. Mw. Barendregt is als volgt 
te bereiken.  
Per email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl.  
Per telefoon: op dinsdag en vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, 06-31990959.  
NB De parochie vraagt een vergoeding voor de doop.  Dit bedrag is inclusief 
doopkaars en doopoorkonde. Mw. Barendregt kan u hierover verder 
informeren.  
 

Tot ziens 

Hopelijk zien we u tijdens de doopvoorbereiding!  
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