
De Rooms Katholieke kerk kent zeven  

sacramenten.  

 

Deze zeven zijn:  

 

Het doopsel 

Het vormsel 

De Eucharistie 

Het huwelijk 

De wijding 

Het sacrament van ziekenzalving 

Het sacrament van boete en verzoening. 
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Dopen 

Geboren worden is het feest van leven: mens 

zijn met velen! Gelovige mensen noemen het 

leven een geschenk van God zelf. 

 

Samen bidden we om zegen 

en toekomst voor elk men-

senkind.  

 

Dit vieren we speciaal in het 

doopsel, het eerste van de 

kerkelijke sacramenten.  

 

Dopen: gedompeld worden in water, meegeno-

men in de stroom - we weten ons gedragen en 

gezegend, ja: we zijn kinderen van God! 

Jezus zelf laat zich dopen, in die eeuwige 

stroom van heil en vertrouwen. Johannes 

doopt Hem - wij dragen fier en blij juist die 

naam als patroon van onze parochie.  

Bij Jezus’ doop gaat de hemel open,  

zo lezen we: een en al Geestkracht ontvangt 

Hij. Die straalt Hij uit en maakt Hij waar: het 

leven is een weg van hoop en heil.  

Onze St Jan de Doperparochie omvat negen 

geloofsgemeenschappen. Gedoopt worden in 

naam van Jezus is tegelijk opgenomen wor-

den in de christelijke gemeenschap.  

Iedereen is welkom! 

Wanneer we iemand dopen, een baby nog, 

een al wat groter kind of volwassene, zijn we 

dankbaar: we delen in de blijheid dat God 

ons nabij wil zijn en ons het leven schenkt in 

zorg en liefde voor elkaar. Zo worden we 

nog meer geloofsgemeenschap. Daarom is de 

doop opgenomen in de eucharistievieringen 

in het weekend: daar vieren we dankbaar on-

ze verbondenheid in Christus. 

 

 

 

Wanneer jullie, ouders, je kind(je) willen la-

ten dopen of wanneer iemand zelf gedoopt 

wil worden, vragen we dit aan  

te melden bij ons centraal secretariaat.  

Je krijgt dan een formulier toegestuurd voor 

alle benodigde gegevens; je hoort de datum 

van de voorbereiding op dit sacrament en 

van de doopviering zelf.  

De voorbereiding bestaat uit meerdere  

Dopen 

avonden. Op de eerste avond gaan jullie samen 

met andere doopouders in gesprek over de 

vreugde van het leven: over geloof, hoop en lief-

de en de bijzondere zegen van het doopsel.  

De avond wordt geleid door de pastor die ook 

de doopviering zal leiden.  

De andere avonden vinden plaats op diverse lo-

caties binnen onze parochie.  

We gaan ervan uit dat jullie samen naar alle  

avonden toekomen.  

Parochie St. Jan de Doper 

Aanmelden via het 

Centraal secretariaat:  

0297-265046   

centraal.secretariaat@stjandedoper-

vechtenvenen.nl  

Dopen 

Bijdrage 

Voor de viering van de doop en de voorbereiding 

vragen we een bijdrage van vijftig euro ( € 50); 

doopkaars en parochiecadeau zijn hierbij  

inbegrepen. 

 

Praktisch 


