VAN HARTE PROFICIAT!!
Namens de Franciscusparochie willen wij
u van harte feliciteren met de geboorte
van uw kind!
U denkt er over na, - of heeft er reeds
voor gekozen, - om uw kind te laten
dopen. Wanneer u kiest om uw kind te
laten dopen, maakt u voor hem/haar de
bewuste keuze om zijn/haar leven toe te
vertrouwen aan Gods goedheid en zorg.
U kiest ervoor dat uw kind mag behoren
tot één van de volgelingen van Jezus
Christus en dat hij/zij wordt opgenomen
in zijn geloofsgemeenschap: de
katholieke Kerk.
In deze geloofsgemeenschap mag uw
kind, - samen met u als gezin, - zich
thuis voelen en het geloof met elkaar
delen, versterken en vieren.

OP WEG NAAR HET DOOPSEL:
STAP VOOR STAP
STAP 1:

AANMELDING

Binnen de Franciscusparochie wordt op
de volgende locaties gedoopt:
in de kerken van Asten, Heusden,
Lierop, Ommel en Someren-Dorp. In
Someren-Eind wordt in zowel
gemeenschapshuis de ‘Einder’ als in de
Gildekapel gedoopt.
Om de doopplechtigheid vast te leggen,
meldt u zich aan via het secretariaat van
de parochie:secretariaat@rkfranciscus.nl
of tel. 0493-691315. U spreekt een
datum en tijd af. Na aanmelding
ontvangt u een doopformulier. U kunt dit
formulier ook van de website
downloaden. Wij vragen u dit zo volledig
mogelijk in te vullen en af te geven op
het parochiecentrum in Asten,
Kerkstraat 4, of te mailen naar het
secretariaat. Na ontvangst wordt het
doopsel schriftelijk bevestigd.
Voor de plechtigheid kunt u een eigen
boekje maken of het standaardboekje
van de parochie gebruiken. U wordt
gevraagd naar een peter en/of meter
voor uw kind. U kiest minimaal één
peter en/of één meter waarvan de
minimumleeftijd 16 jaar is. Tenminste
één peetouder dient katholiek gedoopt
te zijn. De vader en de moeder van de
dopeling kunnen geen peter of meter
zijn.

STAP 2:

VOORBEREIDING OP DE
DOOPVIERING

De doopheer – dit is de diaken of
priester die uw kindje zal dopen - neemt
na de bevestiging van de aanmelding
contact met u op. Hij maakt een
afspraak om kennis te maken en de
doopplechtigheid door te spreken.
De doopheer kan u teksten geven als u
zelf een doopboekje wilt maken. Gelieve
geen boekjes te gebruiken van eerdere
dopen als voorbeeld!
Het concept doopboekje dient minimaal
twee weken voorafgaande aan de
doopplechtigheid én, - voordat het
gedrukt wordt, - te worden afgestemd
met de doopheer.

STAP 3:

DE VIERING VAN DE
DOOP: PRAKTISCHE
PUNTEN

Als geschenk ontvangt u van de parochie
een doopkaars. Het is ook mogelijk om
zelf voor een doopkaars te zorgen. Er
zijn meerdere bedrijven die doopkaarsen
verkopen.
In sommige families is een doopkleed
aanwezig. Dit kunt u gebruiken in de
doopplechtigheid van uw kind. Als u
geen doopkleed in uw bezit hebt, wordt
gebruik gemaakt van het doopkleed van
de kerk.
Als u getrouwd bent, kunt u uw
trouwboekje meenemen naar de
doopplechtigheid. Dan wordt de doop
van uw kind ingeschreven in het
trouwboekje.
KOSTEN
De kerkelijke vergoeding voor de
doopplechtigheid is € 75,- . Dit bedrag is
ter ondersteuning van het onderhoud
van onze kerkgemeenschap en voor de
pastorale zorg.
De betaling van dit bedrag gebeurt via
een machtiging die u op het
doopformulier kan invullen. Wij nemen
geen contact geld aan.

GEGEVENS PAROCHIE
Parochie Heilige Franciscus
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
telefoon: 0493-691315
e-mail: secretariaat@rkfranciscus.nl
www.rkfranciscus.nl
Openingstijden secretariaat
Maandag:

09.30 - 12.30 uur

Dinsdag:

09.30 - 12.30 uur

Woensdag: 09.30 - 12.30 uur
Donderdag: 09.30 - 12.30 uur
Vrijdag:

gesloten

DOPEN IN DE
FRANCISCUSPAROCHIE
Someren-Dorp, Lierop, SomerenEind, Someren-Heide, Asten,
Heusden en Ommel

