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Waarom laten wij
ons kind dopen?

Als ouders willen we graag dat onze kinderen gelukkig zullen worden. We wensen dat ze als kind
en als volwassene zullen bijdragen aan een betere
wereld met harmonie, recht en vrede.
We willen onze kinderen de vrijheid bieden om
later zelf te kiezen. We weten maar al te goed dat
hun keuze later voor een belangrijk deel bepaald
wordt door wat we onze kinderen meegeven.
De wieg waarin ze zijn geboren is van wezenlijk
belang!
We willen onze kinderen de waarden en normen
meegeven waarin we zelf geloven. Voor christenen
liggen de richtlijnen voor ons leven verankerd in de
Bijbel. God liefhebben boven alles en je naaste als
jezelf. Respect hebben voor natuur en milieu zijn
essentieel voor hun toekomst; heelheid van de
schepping.

Dopen
De doop is een teken van een nieuw begin.
Het is een basis voor ons kind en een voornemen
van ons als ouders om ons kind te begeleiden in
een christelijke opvoeding. Met de doopbelofte
gaan wij als ouders een inspanningsverplichting
aan.

Het feest van de doop
Zo’n belangrijke gebeurtenis willen we te midden
van de kerkelijke gemeente vieren. En de
kerkelijke gemeenschap wil dat graag samen met
ons doen. Ook zij gaat een inspanningsverplichting
aan. De kerk belooft de dopeling op te nemen in
haar gemeenschap en daar verantwoordelijkheid
voor te dragen. Een doopdienst is altijd weer een
bijzonder feestelijke gebeurtenis.

Doopkaars
Als teken van de doop krijgt het kind een doopkaars mee. Elke keer als de doopkaars wordt
aangestoken is de vlam een teken van Gods licht
dat nooit dooft.

Wilt u uw kind laten dopen?
Stuur dan een geboortekaartje naar de predikant.
Die neemt dan contact met u op om verdere
afspraken te maken.

Van verbondene tot lid
Ongedoopte kinderen van gemeenteleden worden
in de kerkelijke administratie “verbondenen”
genoemd. Zodra ze gedoopt zijn worden ze
dooplid van de PKN.

Oecumenische doop
In een gemengd huwelijk kan de voorkeur van de
ouders uitgaan naar een oecumenische
doopplechtigheid. Onze predikant is graag bereid
om daar aan mee te werken.

Onze missie en visie
Je kunt op elke leeftijd worden gedoopt.

De Protestantse Kerk Castricum wil een levendige,
open gemeenschap zijn, waarin iedereen welkom
is, en jong en oud zich thuis voelt. Waar gezongen
en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen. De kerk wil een gemeenschap zijn die luisterend naar God, geïnspireerd door de Bijbel, omziet
naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

Zegenbede voor ouders en kind
Sommige ouders zijn voorstander van de
volwassenendoop, maar willen wel graag voor
hun kind een gebed en een zegenbede in de
kerkdienst. Natuurlijk is dat ook mogelijk.

Bericht naar Kerkelijk Bureau

LET OP!
De geboorte van een kind van protestantse ouders
wordt niet meer, zoals vroeger, doorgegeven door
de Burgerlijke Gemeente aan het Kerkelijk Bureau.
Ouders moeten dus zelf het initiatief nemen om
bericht te sturen aan het Kerkelijk Bureau. De kerk
neemt de kinderen, die op deze manier zijn aangemeld, op in de administratie. Hierdoor worden zij
niet vergeten bij het uitnodigen voor speciale
activiteiten zoals gezins- en kindernevendienst.
En weer later voor basis-catechese en jongerenactiviteiten.

De Protestantse Kerk Castricum wil een geloofsgemeenschap zijn die midden in de maatschappij
staat en die zich vanuit haar geloof geroepen weet
de aarde en al wat daar op en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.

Informatie

Predikant

Alles over de Protestantse Kerk Castricum kunt u
vinden op onze website:

Alle informatie over de Protestantse Kerk Castricum, onze predikant en de bereikbaarheid kunt u
vinden op de achterkant van ons kerkblad “Over
en Weer” en onze website.

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is bereikbaar via het adres:
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl en via de website.

www.pkcastricum.nl

