De ontmoetingsavond
Wij nodigen jullie uit om in de voorbereiding van het doopsel een
ontmoetingsavond mee te maken. Op zo’n avond is er gelegenheid
om kennis te maken met de andere ouders en ervaringen uit te
wisselen.
Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de
betekenis van het doopsel. Je krijgt er concrete hulp geboden en er
wordt materiaal aangereikt om eventueel zelf een doopboekje
samen te stellen. Je kan er ook afspraken maken met de doopheer
of een doopcatechiste voor verdere regelingen of ondersteuning. Je
hoeft dus niet te wachten tot na de geboorte om zo’n ontmoetingsmoment mee te maken. Het kan ook al tijdens de zwangerschap.
Er zijn ontmoetingsmomenten voorzien op

2018
Dinsdag 13 juni

POC Sint-Willibrord

om 20 u.

K.K.Theodoorstraat 4, Sint-Andries

Dinsdag 4 september

Huize Wellecome

om 20 u.

Koude Keukenstraat 6, Sint-Andries

Dinsdag 13 november

Parochiaal Centrum Valkenburg

om 20 u.

Legeweg 83

2019
Dinsdag 5 februari

Onze Ark

om 20 u.

Sint-Michielslaan 35, Sint-Michiels

Dinsdag 23 april

Zwaenekerke

om 20u.

Oude Kerkstraat 23A, Sint-Michiels

Dinsdag 25 juni

POC Sint-Willibrord

om 20 u.

K.K.Theodoorstraat 4, Sint-Andries

Priesters en diakens
in de Emmaüsparochie
Filip Vanbesien
Sint-Baafskerkstraat 2, 8200 Sint-Andries
050 38 60 16
vanbesienfilip@gmail.com
Paul Coucke
Pastoriestraat 3, 8200 Sint-Andries
050 38 71 12
coucke.paul@telenet.be
Carlos Desoete,
Noordveldstraat 34 bus 2, 8200 Sint-Andries
050 66 67 46
carlos.desoete@scarlet.be
Georges De Smet
Grote Moerstraat 90, 8200 Sint-Andries
050 31 49 71
georges.de.smet@telenet.be
Marc Rommelaere
Koning Leopold III laan , 8200 Sint-Andries
050 38 63 22
marc.rommelaere@telenet.be
Philippe Van den Bussche
Legeweg 12, 8200 Sint-Andries
050 31 10 13
philippe.van.den.bussche@telenet.be

Op onze website kan je ook terecht voor meer informatie:

www.emmausparochie.be

Daar kan je ook doorklikken naar “vieringen” en “doop”.
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Je kind laten
dopen

Beste ouders,
Allereerst wensen wij jullie van harte proficiat met de
recente of nakende geboorte van jullie kindje. Het is
een wondere ervaring, een groot geluk en tevens een
grote opdracht.
Als je eraan denkt om jullie kindje te laten dopen,
willen wij jullie hierbij graag de nodige info geven
over de stappen die gezet dienen te worden. In onze
Emmaüsparochie is hiervoor deze regeling van
kracht.
Het doopsel is immers meer dan het vieren van de
geboorte. Jullie kindje wordt ook opgenomen in de
gemeenschap van christenen, van mensen die hun
leven met dat van Jezus Christus willen verbinden.

De doopaanvraag.

Doopdata

Als je je kind wilt laten dopen, hoef je niet overhaast te werk te gaan.
Je neemt drie maanden op voorhand contact op met het parochiaal
contactadres
Secretariaat Emmaüsparochie, Koude-Keukenstraat 8c,
050 38 33 40 of secretariaat.emmaus@gmail.com
http://emmausparochie.be/emmaussecretariaat/
Openingsuren:
maandag+woensdag+donderdag 10-12u.
dinsdag+vrijdag 17-19u.
Daar wordt de datum onder voorbehoud vastgelegd. Zo krijgen onze
secretariaatsmedewerkers de kans om te zoeken naar een doopheer die
kan voorgaan in de viering: een priester of diaken.

Je kunt ook telefonisch of via mail een doop aanvragen bij je parochiaal
contactpunt.

Sint-Andries

onthaalpunt Sint-Andries
Koude Keukenstraat 8
tel. 050 38 33 40
e-mail: secret.sintandries@skynet.be

Sint-Baafs

Onthaalpunt Sint-Baafs
Legeweg 83 b
050 27 93 34
e-mail: kern.sintbaaafs@gmail.com

Sint-Godelieve
Sint-Michiel

Onthaalpunt Sint-Godelieve-Sint-Michiel
Rijselsestraat 67
tel. 050 38 52 28
e-mail: parochie.sintmichiels@gmail.com

Sint-Willibrord

Onthaalpunt Sint-Willibrord
K.K.Theodoorstrat 2
tel. 050 39 72 90
e-mail: parochie.sintwillibrord@skynet.be

Door het verminderd aantal voorgangers in onze Emmaüsparochie is
het niet meer haalbaar om elk weekend doopvieringen te laten
plaatsvinden: op zaterdag kan dit vanaf 13.30u en op zondag
rekening houdend met de zondagsmis en de beschikbaarheid van een
doopheer .
Daarom worden voor het komend werkjaar 2017-2018 de volgende
weekends vastgelegd waarop een doop kan plaatshebben:
10-11 en 17-18 maart 2018
7-8 en 14-15 april 2018
12 en 19 mei 2018
9en 16-17 juni 2018
7-8 en 14-15 juli 2018
11-12 augustus 2018
8-9 en 22-23 september 2018
13-14 en 20-21 oktober 2018
10-11 en 17-18 november 2018
8-9 en 15-16 december 2018
12-13 en 19-20 januari 2019
9-10 en 16-17 februari 2019
9-10 en 16-17 maart 2019
13-14 en 27-28 april 2019
11-12 en 18-19 mei 2019
15-16 en 22-23 juni 2019
13-14 en 20-21 juli 2019
10-11 en 17-18 augustus 2019

Al eens gedacht aan een gemeenschappelijke doopviering?
Met 2 of 3 gezinnen samen spreek je af om jullie kinderen samen te
dopen. Je kan de viering samen voorbereiden en het kan deugddoend
zijn om meer mensen als supporters voor jullie kinderen te kunnen
begroeten. Uiteraard kan dit ook op een ontmoetingsavond afgesproken worden…

