
 

 

  
 
Betreft:   Aanmelding voor de doop in de parochie H. Maria Sterre der Zee 
 
 
Beste ouders, verzorg(st)ers, 
 
We zijn als parochie-gemeenschap blij dat U uw kind aanmeldt voor de viering van de doop in onze 
gemeenschap. 
 
De doop is het sacrament van de opname van kinderen en volwassenen in de geloofsgemeenschap. 
Het is zeggen: ‘Wij willen jou alle goeds vanwege God toewensen op jouw levensweg. We willen jou 
op de weg van Jezus van Nazareth zetten en samen de weg van leven en geloof gaan’. De doop is 
een groot ‘start/begin’-feest. Om die dag tot een echt feest te maken, is het noodzakelijk alles goed 
voor te bereiden. Ook de voorbereidingsavond  doop voegt een extra dimensie toe aan het feest dat 
rond uw kind wordt gevierd. Tijdens de ouderavonden willen we graag met doopouders in gesprek 
gaan over verschillende aspecten van de doop. Dat gaat van de praktische invulling van de 
doopviering tot de betekenis van de symbolen die tijdens een doopviering aan de orde komen. 
Ervaringen uitwisselen van de vreugde, het wonder, de pijn van geboorte. Samen op zoek gaan naar 
antwoorden op de vraag wat het betekent of kan betekenen een kind te laten dopen in deze tijd. Wat 
het betekent of kan betekenen te zeggen: Ik geloof. 
 

 
Neemt deel aan de doopviering in de kerk van 
……….………….……………………………………………….……. 
 
op zondag ………………………………………….……….…………. 
om:………………………………………………………….. 
 
Voorganger:………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
Voorbereidingsavond  ………………………………………………………………………………..…. om 
20.00 uur te: 
 
O Clinge: parochiezaal, ’s Gravenstraat (links van de kerk) 
O Hulst: pastorie, Steenstraat 22 
O Kloosterzande: vergaderkamer in de kerk (voorin) 
O Koewacht: sacristie, Kerkplein 2 (via de kerk) 

 
De kosten? 
Als u parochiebijdrage betaald heeft, dan zijn er mogelijk geen extra kosten aan het aanmelden voor 
de doop van uw kind verbonden. Wie namelijk in het lopende jaar minstens €116 aan parochiebijdrage 
heeft betaald, hoeft niets bij te betalen. Dit bedrag mag namelijk afgetrokken worden van de kosten 
voor de doop.  
 
Rekenvoorbeeld 1: 
U hebt in het lopende jaar de parochiebijdrage of meer betaald: 
U hoeft niets bij te betalen. 
Rekenvoorbeeld 2:  
U hebt in het lopende jaar € 60 betaald: 
U moet dan €116 - €60 = € 56 bij betalen.  
 
Uiterlijk de week voor de voorbereidingsavond doop dient het verschuldigde bedrag betaald 
zijn.  



 

 

Uw bijdrage stelt ons in staat om onze geloofsgemeenschap in stand te houden en onze activiteiten te 

blijven organiseren. 

De aanwezigheid van de kerk is zo vertrouwd en vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat wat 
zij zoal doet. Pastorale zorg en aandacht bieden bij ziekte en na het overlijden van een dierbare. Maar 
ook het als vanzelfsprekend ervaren pastorale aanbod bij geboorte, eerste communie, vormsel en 
huwelijk, de wekelijkse weekendvieringen en vieringen op kerkelijke feestdagen zoals Pasen en Kerst. 
Uw gift is hard nodig. 
 
Uw bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de parochiekern waarin u woont,  o.v.v. 
de voor- en achternaam van de dopeling en de betreffende doopviering (datum en plaats).
 
Indien het betalen van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, kunt u 
vertrouwelijk contact op nemen via de mail met de genoemde contactpersoon van uw parochiekern.

Parochiekern rekeningnummer  contactpersoon            e-mail adres 
Boschkapelle  NL34 RABO 0330 4064 69 mevr. J. Baecke             a.baecke@hetnet.nl  
Clinge  NL37 RABO 0330 4032 14 dhr. E. Poppe             erwin_poppe@zeelandnet.nl  
Graauw  NL68 RABO 0322 6001 70 dhr. T. de Koster           a.de.koster1@kpnplanet.nl  
Heikant  NL49 RABO 0330 4002 82 dhr. F. Colman             colmanvdwiele@zeelandnet.nl  
Hengstdijk  NL15 RABO 0332 6040 55 mevr. N. de Bakker      nboogaart@kpnplanet.nl  
Hulst  NL42 ABNA 0475 5422 07 -              pastoriehulst@zeelandnet.nl 
Kloosterzande NL07 RABO 0332 6034 23 dhr. M. Roelands          roelandsm@zeelandnet.nl  
Koewacht NL32 RABO 0330 4083 48 mevr. L. van der Ha      lvdrha@hotmail.com  
Lamswaarde NL13 RABO 0332 6002 11 mevr. M. Baecke           baeck013@planet.nl  
Nieuw-Namen NL30 RABO 0136 6006 38 mevr. L. v. Kershaver  lisevank@zeelandnet.nl 
Sint Jansteen NL49 RABO 0330 4000 88 dhr. F. Colman             colmanvdwiele@zeelandnet.nl 
Stoppeldijk  NL54 RABO 0332 6094 64 dhr. A. Sponselee         ariesponselee@zeelandnet.nl 
Terhole  NL20 RABO 0150 7002 53 dhr. A. Beaurain           fambrooijmans@kpnmail.nl  
 
Aanmelden kan gebeuren via het bijgevoegde aanmeldformulier in 2 delen.  
 
Gelieve dit aanmeldformulier tijdig te sturen naar het: 
Parochiesecretariaat 
o.v.v. DOOP 
Steenstraat 22 
4561 AS Hulst 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Secretariaat parochie H. Maria Sterre der Zee 
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