Doopkring
Doel van de doopkring:
Het doel van de doopkring is ouders meer aandacht en uitleg te geven voor de rijke inhoud van de
doop en hen bewuster te laten kiezen voor het sacrament van de doop. Via een drietal avonden
wordt de doop toegelicht en een stuk geloofsopvoeding doorgegeven.
Wat wordt van ouders verwacht
Op ouders wordt een klemmend beroep gedaan om minimaal één keer aan de doopkring mee te
doen (in totaal 3 avonden, één voor de geboorte van het kind en 2x erna).
Bij een volgend kind gaan we zoals we gewend zijn verder, dat wil zeggen bezoek door dominee
en/of zijn vrouw na geboorte, huisbezoek sectieouderling evt. met jeugdouderling en doopzitting
voorafgaand aan de doop. Uiteraard zijn de ouders wel weer van harte welkom bij de doopkring
mochten ze dat zelf willen.
Wenselijk is om ouders na afloop van de doopkring te stimuleren een jonge-ouders-kring te starten
om verder te gaan spreken over geloofsopvoeding.
Door ook één avonden vóór de doop te houden is er tijd om pastoraal in te kunnen haken op vragen
die er zijn, om de ouders vroegtijdig / in het voortraject bewust te maken van hun
verantwoordelijkheden en de waarde van de doop nader toe te kunnen lichten. Door met name in
kleine groepen te werken is een persoonlijke benadering mogelijk.
Aanmelding.
Aanmelding voor de doopkring vindt plaats via de wijkpredikant.
Naar verwachting vindt de aanmelding plaats tussen de 5e en 7e maand van de zwangerschap.
Inhoud doopkring en te gebruiken boekje
De ouders wordt tevoren gevraagd het te behandelen hoofdstuk door te lezen en met elkaar te
bespreken.
Het boekje van dr. M van Campen “Bij je naam genoemd” wordt gebruikt als leidraad voor de
avonden.
De volgende hoofdstukken komen aan de orde:
- avond 1: hoofdstuk 1 en 6 (devaluatie doop en voorbereiding doopdienst)
- avond 2: hoofdstuk 2 en 3 (doop als sacrament en betekenis doop)
- avond 3: hoofdstuk 4 en 5 (basis kinderdoop en geloofsopvoeding)
De kosten van het boekje "Bij je naam genoemd" bedragen € 6,90. De doopouders krijgen dit boekje
gratis.
Opbouw bijeenkomst
20.00 uur:
start van bijeenkomst
koffie/gebed/inleiding/bespreking vragen/open gesprek/bekende psalm
21.45 uur:
afsluiting met dankgebed
Doopzitting
De doopzitting vindt elke 6 weken plaats en deze bijeenkomst is bedoeld voor het formele gedeelte,
de doopaangifte: In welke kerk dopen/welke predikant, hoe laat aanwezig in de consistorie,
trouwboekje meebrengen etc.
Voor ouders die een doopkring bezocht hebben is de doopaangifte een korte bijeenkomst van vooral
praktische aard : in welke kerk, welke predikant, hoe laat aanwezig. Trouwboekje meenemen.
Ouders die geen gehoor geven om vóór de geboorte van het kind een doopkringavond mee te maken
en op doopzitting komen bij predikant, krijgen nog wel het uitgebreide doopgesprek zoals dat tot
op heden plaats vond (tweede deel van de avond).
Info doopkring: br. E. Wessels, tel. 521378
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