Beste ouders,

Contact:

U wilt uw kind laten dopen. Als kerk staan wij
graag klaar om met u samen deze stap te doen.
Wij geloven dat God ieder mens roept om zijn
kind te worden. Door de doop brengt u uw kind
met God in contact en maakt u hem of haar tot
een kind van God. In onze ogen is dat het beste
wat wij onze kinderen mee kunnen geven op hun
levensweg.

Predikant / pastorale werkers:

Tegelijkertijd wordt uw kind met de doop lid van
onze gemeente. Hij of zij wordt opgenomen in de
gemeenschap van de christenen. Daarom vindt de
doop plaats in een openbare kerkdienst van de
Evangelische Broedergemeente te midden van de
gemeente.
De doop is geen garantie daarvoor dat uw kind
later ook bewust christen wordt. In de doop
echter geeft God de belofte dat Hij uw kind in het
leven zal begeleiden. U als ouders zult zorg
moeten dragen dat uw kind deze belofte leert
kennen en waarderen. De peten helpen u samen
met de gemeente om deze opdracht te vervullen.
In deze folder willen wij u informatie geven voor
de aanvraag en de voorbereiding van een doop.
Naast deze folder vindt u in de kerk nog een
algemene folder van de EBG Nederland over de
doop met meer inhoudelijke informatie.

ds. S. Bernhard / mevr. A. Bernhard
Prinsengracht 14
1722 GM Zuid Scharwoude
tel.: 0226 – 314 029
e-mail: bernhard@ebg.nl
br. S.F.Leidsman
tel. 06 – 84 78 47 19

Contactpersonen:
Zaanstad
zr. J.Tauwnaar
tel. 075 – 635 59 36
Haarlem
zr. R.Burnett
tel. 023 – 533 63 23
Hoorn
br. M.R.Mecidi
tel. 0229 – 216 250
Alkmaar
zr. I. Tjin-Sie-Baal
tel. 072 – 651 82 69

Dopen
van
kinderen
Een informatie voor de ouders

Heerhugowaard zr. A.C.Berenstein
tel. 072 – 571 49 41
Den Helder
br. R.Hoogland
tel. 06 – 231 159 96

ds. Stefan Bernhard
 Evangelische Broedergemeente Noord Holland

Jezus zegt:
Laat de kinderen bij mij komen,
houd ze niet tegen,
want het Koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij.

Voorbereiding:

Aanvraag van de doop:

Kosten:

Tijdens de doop wordt aan het kind een vers uit
de bijbel meegegeven. Dit vers zal hem of haar als
een belofte van God het hele leven door
begeleiden. Mocht u zelf een vers voor uw kind
willen uitzoeken dan bent u van harte welkom.
Ook nodigen wij u uit om tijdens de doopdienst
een zelf geschreven gebed uit te spreken waarin u
verwoordt wat u van God voor uw kind vraagt.

U kunt het beste de contactpersoon van uw regio
bellen, als u een doop wilt aanvragen. De doop zal
in een kerkdienst plaatsvinden waarin de
predikant voorgaat. Neem daarom a.u.b. tijdig
contact op en informeer naar de data van de
kerkdiensten. Voor de voorbereiding van de doop
hebt u minimaal één maand nodig.

Aan de doop zijn geen extra kosten verbonden.
Wij gaan ervan uit, dat tenminste een van u, de
ouders, volwaardig, belijdend lid is van onze kerk
en door de kerkelijke bijdragen de Evangelische
Broedergemeente regelmatig steunt.

De peten zijn belangrijk voor het gebeuren van de
doop en de tijd daarna. Zoek daarom personen
die u vertrouwt en waarvan u denkt dat zij een
vertrouwensband met uw kind kunnen
opbouwen. Wij hebben daarnaast de regel, dat de
peten (belijdend) lid zijn van een christelijke kerk.
Minimaal één van de peten hoort belijdend lid
van de Evangelische Broedergemeente te zijn.
Ook voor de ander peten geldt: leden van de EBG
mogen alleen als peet optreden, als zij belijdenis
hebben afgelegd.
Het is niet de bedoeling dat een van u, de ouders,
peet van het kind wordt. De peten zullen u
aanvullen.
Vergeet u a.u.b. niet om regelmatig voor en met
uw kind te bidden. Als uw kind al wat ouder is
kunt hem of haar ook alvast vertellen wat er in de
doop gaat gebeuren. Kinderen vanaf 4 jaar zijn
welkom in de zondagsschool / kindernevendienst,
die tijdens de kerkdiensten plaatsvindt. Als uw
kind regelmatig daaraan deelneemt, zal het zich
thuis voelen in de kerk.

Vervolgens maakt u met de predikant twee
afspraken. Tijdens het eerste gesprek, dat bij
voorkeur bij u thuis plaatsvindt, zult u met de
predikant kennismaken en zal hij met u over de
inhoud en betekenis van de doop spreken. De
beoogde peten kunnen bij dit gesprek aanwezig
zijn. In het tweede gesprek, bij voorkeur in het
kerkgebouw, zal de kerkdienst voorbereid
worden. U hoort dan hoe de doop afloopt en
maakt de nodige afspraken voor de zondag van de
doop.
Bij uw aanvraag ontvangt u ook een formulier dat
wij u vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
De gegevens zijn enkel voor onze eigen
administratie bestemd. Wij vragen u onder meer
naar gegevens over uw kerkelijk lidmaatschap en
de kerkelijke gegevens van de peten, zoals doopen belijdenisdatum.
Zorg daarom dat deze gegevens bekend zijn.

Bent u geen lid of hebt u vragen over uw
lidmaatschap of de kerkelijk bijdrage, dan neemt
u a.u.b contact met ons op. De namen en
telefoonnummers vindt u op de achterkant van
deze folder.

Enkele doopverzen:
De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
(Psalm 27, 1)
Al vanaf mijn geboorte steun ik op U,
Al vanaf mijn moederschoot was U het die mij
droeg, ik wil U altijd loven.
(Psalm 71, 6)
Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht.
(Jesaja 40, 31)
Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht
brengt goedheid voort en gerechtigheid en
waarheid.
(Efeziers 5, 8+9)

