
 
  

Beste ouders,  

  

Vooreerst willen we jullie bedanken omdat jullie gekozen hebben om jullie kind 

te laten opnemen in onze christelijke gemeenschap. Deze brief vermeldt de 

afspraken die in de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode gelden.  

  

Wij dopen elke derde zondag van de maand in één kerk (Ellikom, Gruitrode, 

Meeuwen of Wijshagen) van de federatie.   

Per doopvieringen dopen we maximum vier kinderen. Zijn er meer aanvragen 

per maand, dan worden er twee doopvieringen gehouden. Per maand kunnen 

er dus maximum acht kinderen gedoopt worden. Is de maand reeds volzet, dan 

wordt er in overleg met de ouders verschoven naar een andere maand.  

  

De ouders doen de aanvraag bij de doopverantwoordelijke van onze 

parochiefederatie:  

   parochieassistente Liliane  0494/594480 of liliane@federatiebree.be  

  

Tot en met de kleuterschool dopen we uw kind in een reguliere doopviering. 

Vanaf het eerste leerjaar wordt dit een federale viering, die we eenmaal per jaar 

organiseren. Meer info over deze federale viering kan je vragen bij 

parochieassistente Liliane 0494/594480 of liliane@federatiebree.be. Op 

maandag is Liliane in de pastorie van Meeuwen, Dorpsstraat 38 tussen 10u en 

16u.  

  

Een doopviering in onze parochiefederatie is gratis. Toch bieden wij de 

mogelijkheid aan de ouders en familie om een vrije bijdrage te doen. Achter in 

de kerk vind je een mandje waarin jullie vrijwillig kunt bijdragen aan de 

gemaakte onkosten.  
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 Voorafgaand aan de doopviering is er altijd een voorbereidingsavond. Minstens 

één ouder (liefst beiden) is verplicht aanwezig op deze avond.  Lukt dit niet, dan 

kiezen we in overleg met de ouders een andere maand gekozen voor de doop.  

 

Om de dopeling in haar of zijn leven, naast de ouders, te begeleiden, zijn er de 

peetouders. De ouders kiezen minstens 1 peetouder. Deze persoon is 

minstens16 jaar en is gevormd in de Rooms-katholieke kerk.  

  

Wij werken met een doopboekje dat jullie digitaal toegestuurd wordt voor de 

doopvoorbereidingsavond. In dit boekje zijn er twee momenten waar jullie de 

mogelijkheid hebben om een zelf gemaakte tekst in te brengen:   

het welkomstwoord (in onderling overleg met de andere ouders)  en de 

tekst die net voor het doopsel door de ouders gezegd wordt. Kiezen jullie niet 

voor de tekst in het boekje, dan brengen jullie je eigen tekst mee naar de 

voorbereidingsvergadering.  

  

De bedoeling is dat de ouders en de familie actief deelnemen aan de doopviering 

onder andere door het lezen van enkele teksten.  De ouders kunnen best op 

voorhand reeds even polsen wie dit zou willen doen.  

  

  

Wil je zelf graag meehelpen  aan doopvieringen in je 

eigen parochie  kan je altijd contact opnemen met de 

verantwoordelijke.  

HELPENDE HANDEN ZIJN STEEDS MEER DAN WELKOM!  

  

de parochiefederatie van Meeuwen-Gruitrode  
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