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Muzikaal intermezzo en binnenkomst. 

Binnenkomst met priester/diaken, ouders, dopelingen en peters en meters. 

 

 

 

Woord van welkom 
 

 

Openingsgebed. Keuze 1 
 

Priester/diaken :  

  God, Eeuwige,  

  U hebt ons samengeroepen rond deze kleine kinderen,  

die staan aan het begin van hun levensweg:  

een doortocht van duisternis en licht, 

van vallen en opstaan, van leven en dood.  

Vandaag nemen wij 2 nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap op,  

Wees voor deze kinderen, God, een goede Tochtgenoot,  

zoals U ook bent opgetrokken met Jezus, uw zoon,  

ons oudste broer in geloof, de eerste Christen.  

Hij, die als een licht in de wereld is gekomen  

en door het water en de Heilige Geest van de doop is heen gegaan,  

leeft nu bij U, in eeuwigheid.  

Amen. 

 

----------------------------- 

 

Openingsgebed Keuze 2 
 

Priester/diaken :  

Heer onze God, Vader van alle mensen, 

wij staan hier voor u met deze wondertjes van Onze Lieve Heer 

aan het begin van hun levensweg. 

Een weg van licht en donker, 

van vallen en opstaan. 

Vandaag nemen wij deze kinderen op in onze geloofsgemeenschap. 

Wees voor deze wondertjes een goede God. 

Bescherm hen op de levensweg 

in de naam van Jezus Christus, 

die als een licht in deze wereld tot ons is gekomen. 

Die door het water van de doop is heengegaan 

en nu bij U en de Heilige Geest leeft tot in de eeuwigheid. 

Amen. 

------------------------------ 

 

Openingsgebed. Keuze 3 
 

 

Priester/diaken :  

Heer onze God,  

vandaag worden deze kinderen opgenomen in onze geloofsgemeenschap  

door het water van de doop.  



Daarmee vieren wij het leven dat de dood overwint,  

door het lijden, sterven en verrijzen van Jezus, uw Zoon.  

Help ons alles te doen voor het geluk van deze kinderen; 

Laat hen opgroeien in een klimaat van goedheid,  

van liefde, trouw en waarheid.  

Heer, geef deze kinderen de kracht om te worden  

tot mensen die liefde kunnen geven en ontvangen:  

mensen om van te houden, nu en altijd.  

Amen. 

---------------------- 

 

Naamgeving. Keuze 1 

 

Priester/diaken : 

Zonder naam kan niemand aangesproken worden. 

Zonder naam loopt een mens verloren in de massa. 

Een naam roept een mens op in je herinnering. 

Een naam geeft je verbondenheid van mens tot mens. 

Wil je aangesproken worden, dan heb je een naam nodig. 

 

Beste ouders, hoe willen jullie je kinderen noemen?  

 

Antwoord alle ouders : 

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen).  

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen). 

Priester/diaken : 

Kleine………. en kleine……………..  met deze namen zullen jullie door het leven gaan. 

Zo zal God jou èn jou herkennen. 

 

Jouw naam staat nu voorgoed geschreven 

in de palm van Gods hand. 

 

--------------------- 

 

Naamgeving. Keuze 2 
 

Priester/diaken : 

Je bent niet zomaar iemand. Jij bent jij, met jouw naam begint jouw verhaal.  

Je naam is het eerste waarmee je geschiedenis  maakt. 

Zonder naam kan niemand aangesproken worden;  

zonder naam loopt een mens verloren in de massa. 

Een naam roept een mens op in je herinnering. 

Een naam geeft je verbondenheid van mens tot mens. 

Wil je aangesproken worden, dan heb je een naam nodig. 

Je naam is het eerste wat je krijgt van je ouders na je geboorte. 

Je naam heb je nodig om het te noemen en te koesteren. 

Om je te kennen en lief te hebben; 

om te bevestigen dat jij het bent. 

om je terug te roepen als er gevaar dreigt, of soms mocht verdwalen. 

Maar God zal jou ook herkennen. 

Jouw naam staat voorgoed geschreven in de palm van Gods hand. 

 

Beste ouders, hoe willen jullie je kinderen noemen?  



 

Antwoord ouders : 

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen). 

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen). 

 

 

Priester/diaken : 

Kleine………. en kleine……….. ,  met deze namen zullen jullie door het leven gaan. 

Zo zal God jou herkennen. 

Jouw naam staat nu voorgoed geschreven 

in de palm van Gods hand. 

------------------------------ 

 

Naamgeving.  Keuze 3 
 

Priester/diaken : 

 Jullie willen dat je kind  gaat behoren tot de volgelingen  

van Jezus Christus en dat het daardoor christen wordt genoemd. 

Wij willen graag de naam weten.  

Want ieder mens is de moeite waard.  

Iedereen telt mee. Elk mens is uniek. 

In de naam die wij dragen wordt dit tot uitdrukking gebracht.  

Ook deze kinderen mogen gekend worden bij name  

in jullie gezinnen en in de kringen van mensen waarin zij zullen komen. 

 

Beste ouders, hoe willen jullie je kind noemen?  

 

Antwoord ouders : 

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen). 

Wij hebben ons kindje ………genoemd (inclusief doopnamen). 

 

 

Priester/diaken : 

Kleine……….  en kleine…………,  met deze namen zullen jullie door het leven gaan. 

Zo zal God jou herkennen. 

Jouw naam staat nu voorgoed geschreven 

in de palm van Gods hand. 

------------------- 

 

Naamgeving keuze 4 
 

Priester/diaken :   

Als mensen van elkaar houden zoals deze ouders dan noemen zij elkaar  

bij hun naam en als zij een baby krijgen, dan geven zij dit kind een naam.  

Deze naam drukt hun liefde en verwachting uit.  

Deze naam blijft bij dit kind een leven lang.  

Ontelbare malen wordt het bij die naam genoemd.  

Die naam is het eerste geschenk dat zij hun kind geven.  

Beste ouders, wanneer jullie je kind een naam geven dan zeg je daarmee ook: 

 

 Ouders :                                            

Wij als ouders geven ons kind een naam mee en een familienaam.  

Maar het kindje is niet ons bezit, want het heeft een eigen wil.  



Het kind mag ons papa en mama noemen,  

wat wil zeggen: wij willen er als ouders voor je zijn. 

 

Priester/diaken :  

Beste ouders, Wat is de naam van jullie kind en met welke namen willen jullie het laten dopen? 

 

Ouders : 

We noemen ons kind ………en wij laten het dopen met de namen ………… 

We noemen ons kind ………en wij laten het dopen met de namen ………… 

 

Priester/diaken  :   

………….. en ………….met deze namen zullen jullie door het leven gaan en met deze  

roepnaam :……...... en ………..zullen mensen jullie voortaan kennen.  

Deze namen staan thans voorgoed geschreven in het boek des levens; in de palm van Gods eigen hand. 

-------------------------------------------------------- 
 

Gebed voorgelezen door ……….. : 

Heer onze God, 

wij leggen deze mooie namen van onze dopelingen 

in Uw zegende handen. 

Schrijf hen daarin op, vergeet hen niet. 

Houdt deze kinderen vast 

als wij het los moeten laten 

en zij de eigen weg door het leven vinden. 

Dat zij niet de levensstijl verlaten, 

die U ons hebt voorgeleefd. 

Schenk hen troost en bemoediging, 

wanneer zij eenzaam of bang zijn. 

Blijf hen nabij, als het donker wordt in hun leven, 

Zodat zij de weg kan vinden 

die naar vrede, liefde en geluk leidt. 

Amen 

------------------------------ 

Ruimte voor een Evangelielezing of gedicht. 

------------------------------ 

Muzikaal intermezzo. 

------------------------------ 

Doopbelofte. Keuze 1 
 

Priester/diaken : 

Beste ouders,  

jullie hebben je kindje gekregen, 

ieder kindje heeft zijn of haar eigen ouders gekregen, 

het is aan jullie zorgen toevertrouwd. 

Beloven jullie voor je kind een goede vader en moeder te zijn  

en het met liefdevolle zorg te omringen? 

 

Antwoord ouders : 

“Ja, dat beloven wij!” 

 

Priester/diaken : 

Beloven jullie je kindje te beschermen en te begeleiden, 

het bij te staan en trouw te blijven, 



zodat het de weg kan vinden naar het levensgeluk 

 

Antwoord ouders : 

“Ja, dat beloven wij!” 

 

Priester/diaken : 

Peter en Meter, jullie vertegenwoordigen de vele mensen die een rol zullen spelen in het leven van 

jullie petekind. Beloven jullie bijzondere belangstelling en zorg te geven aan jullie petekind en mee te 

werken aan het levensgeluk voor dit kind? 

 

Antwoord peetouders: 

“Ja, dat beloven wij!” 

 

Priester/diaken : 

Geloven jullie in de goedheid en de liefde van God voor de dopeling? 

Geloven jullie in God de Vader, voor wie leven en licht sterker is dan dood en duisternis? 

Geloven jullie in de helpende hand van de Heilige Geest? 

 

Antwoord ouders en peetouders 

“Ja, dat geloven wij!” 

 

Priester/diaken : 

Beloven jullie de boodschap uit het Evangelie aan je kind/petekind door te  

geven en het te laten opgroeien in de geloofstraditie van de Katholieke Kerk? 

 

Antwoord ouders en peetouders: 

“Ja, dat beloven wij!” 

 

Priester/diaken : 

Samen met de mensen om jullie heen willen jullie deze kinderen het beste meegeven. 

Willen jullie al het goede uit jullie eigen leven en uit ons Katholieke geloof, 

Gedragen door jullie liefde aan deze kinderen overdragen? 

 

Antwoord ouders en peetouders: 

“Ja, dat beloven wij!” 

 

------------------------------- 

 

Doopbelofte. Keuze 2 
 
Doopvragen aan de ouders en de peetouders 
 
Priester/diaken :  
Beste ouders, jullie hebben dit kind gekregen en hebben het in deze wereld gezet.  
Het is aan jullie zorgen toevertrouwd. 
                                             
Ouders :   
“Door onze liefde en inzet zal dit kind gaan houden van mensen en dieren en van de natuur;  
ja, van het leven zelf. Door ons vertrouwen en goedheid zal het gaan geloven in de zin van het leven 
en verlangen naar vrede en gerechtigheid voor iedereen, hier en overal.” 
 
Peetouders :   
“En wij als peetouders willen, waar mogelijk is, de ouders bijstaan in hun zorg en inzet voor dit nieuwe 
leven wat hen is toevertrouwd.” 



 
Priester/diaken :  
Beste ouders, je kind is geboren uit liefde: het heeft het beeld en gelijkenis van jullie, zoals de mens 
beeld en gelijkenis is van God. Jullie willen samen met de peetouders en met de mensen om jullie 
heen je kind het beste meegeven.  
Alle goede waarden en leefregels uit jullie eigen leven, ons geloof en gedragen door jullie liefde, willen 
jullie aan je kind overdragen en wel zo dat het zichzelf kan worden en later een eigen weg kan vinden 
in deze wereld.  
Beste ouders nu jullie je kind in deze kerk willen laten dopen, vraag ik jullie namens de 
geloofsgemeenschap: Willen jullie naar best vermogen de zorg dragen voor je kind die jullie is 
toevertrouwd. Willen jullie het behoeden, leiden, en het bijstaan, opdat dit kind eenmaal de goede weg 
zal vinden in dit leven, in deze wereld? 
 
Ouders :   
“Ja, dat beloven wij!” 
 
 
Priester/diaken : 
Beste ouders en peetouders, geloven jullie in de goedheid en liefde van God voor dit kind? 
Geloven jullie in het Evangelie over een nieuw leven, en voor wie leven en licht sterker is dan dood en 
duisternis en geloven jullie in de helpende kracht van de Heilige Geest? 
 
 Ouders en peetouders :   
“Ja, dat geloven wij!” 
 
Priester/diaken : 
Beste ouders en peetouders, beloven jullie de boodschap uit het Evangelie aan dit kind door te geven, 
je kind te laten opgroeien in onze geloofstraditie en in de gemeenschap van de Katholieke Kerk? 
 
Ouders en peetouders 
‘Ja dat beloven wij!” 

------------------------------- 

versje of gedichtje. 

 

Muzikaal intermezzo 

------------------------------- 

 

Handoplegging en kring van bescherming . 

keuze 1 
 

Priester/diaken : 

De handoplegging is een teken van zegening en tegelijk is het een gebaar van bescherming. Jezus 

heeft zijn handen opgelegd aan kinderen als teken dat  

God altijd de beschermende hand houdt boven het hoofd van ieder mens.  

Zo hebben jullie als ouders, Peters en Meters de taak om je petekind te beschermen. 

 

Daarom vraag ik aan de ouders en peters en meters om hun rechterhand uit te steken  

boven het hoofd van de dopeling en alle aanwezigen verzoek ik het volgende gebed  

mee te bidden. 

 

Allen : 

“God onze Vader, 

Jezus Christus heeft aan kinderen de handen opgelegd. 

In dat gebaar zien wij liefde, zorg en bescherming. 

Daarom bidden wij samen, 



dat wij onze handen steeds zullen gebruiken,  

om goed te zijn voor deze dopelingen; 

dat wij hen de hand boven het hoofd zullen houden; 

dat het onze liefde mag ervaren; 

dat wij nooit onze beschermende handen  

van deze kinderen zullen terugtrekken. 

Wij bidden voor deze dopelingen om veiligheid en bescherming. 

Moge deze kinderen onbezorgd en blij opgroeien als Uw kinderen. 

Amen.” 

 

Priester/diaken tot de dopelingen : 

Moge alle goeds je ten deel vallen op je levensweg. God zij met je!(2 x) 

 

Ouders, Peter en Meter tot de dopelingen :  

“Moge alle goeds je ten deel vallen op je levensweg. God zij met je!”(2 x) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Handoplegging en kring van bescherming. Keuze 2 
 

Priester/diaken :   

God, Jezus heeft aan mensen en in het bijzonder aan kinderen, de handen opgelegd om ons te tonen dat 

de Geest van God, mensen tot steun wil zijn in hun verder leven. Moge door dit gebaar, deze kleine 

kinderen door deze handoplegging, Gods Geestkracht jullie verdere leven bezielen. 

 

 

Uitnodiging tot een kring van bescherming aan de ouders en peetouders... 

 

Allen:  

Goede God, uw zoon Jezus heeft aan kinderen de handen opgelegd. Het was zijn teken van liefde, zorg 

en bescherming voor het kind. In navolging van hem stellen wij hetzelfde gebaar over deze kinderen.  

Wij vragen U, dat wij onze handen steeds zullen gebruiken om goed te zijn voor deze kinderen;  

dat wij hen steeds de hand boven hun hoofd houden, onze liefde mag ervaren en wij nooit onze 

beschermende handen zullen terugtrekken van deze kinderen.  

Dat God, in onze bescherming om deze kleine kinderen met ons zal zijn en wij ons gesteund weten door 

onze familie, vrienden en goede mensen. Wij vragen U dat deze kinderen in ons midden zullen 

opgroeien als gelukkige en tevreden mensen. Amen. 

 

Alle aanwezige kinderen worden uitgenodigd  

om de dopelingen een kusje te komen geven. 

Ze krijgen een kaarsje en mogen om het doopvont heen komen staan. 

 

Zegening van het water. Keuze 1 

 

Priester/diaken :  
wij gaan dopen met levend water en Heilige Geest, 

want zonder water en Geest is er geen leven, geen schepping, geen geboorte en geen nieuw leven. 

Zonder water en Geest is er geen reiniging. 

Zonder water en Geest komt niets tot stand. 

 

Ik zegen dit levende water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige  

Geest. Amen. 

----------------------------------------- 



 

Zegening van het water keuze 2 

 
Priester/diaken :   

God, wij herinneren ons het verhaal van de hemel en aarde in het begin: In het begin waren er nog geen 

mensen, geen dieren, bomen, struiken of gras. U schiep toen het water, opdat de aarde vruchtbaar zou 

worden en nieuw leven voort zou brengen. 

Wij herinneren ons het verhaal van Johannes de Doper, die doopte in de rivier de Jordaan: een doopsel 

van bekering, met zuiverend water en als teken van een nieuw begin in het leven van de mens. 

Johannes getuigde: ”Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op Hem 

rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen 

mij: ”Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en op zijn schouder blijft rusten, dan is dat 

degene die doopt met de heilige Geest.” 

 

                                            

(roepnamen van de dopelingen), ook wij gaan jullie dopen met water en Heilige Geest, want zonder 

water is er geen leven, geen schepping, geen geboorte en geen nieuw leven mogelijk. Zonder water is er 

geen reiniging, zonder water komt niets tot stand.  

 

Priester/diaken :   

God, zegen dit water door de adem van uw Geest. Laat dit levende water een reinigende kracht bezitten 

voor mensen die zich  - in uw Naam -  willen laten dopen; maak hen tot nieuwe mensen, die willen 

leven naar uw beeld en gelijkenis: een leven, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd, in de kracht, en met 

de hulp van uw heilige Geest. 

 Amen. 

 

Priester/diaken :   

Ik heb net de zegen over het water uitgesproken. Maar er is ook nog een gebed over het water dat van de 

gelovige mens. Willen wij dit gebed samen bidden, waarna wij deze kinderen gaan dopen met  water en 

Geest. 

 

 

Allen : 

Water van de oceanen, water van de moederschoot, al het leven wordt gedragen, wordt geboren 

op de stroom van het leven. 

Wiegend water, stromend water, bron, begin, bestaan der aarde; vrucht, begin, bestaan van ons. 

God, gaat uw Adem over dit water, dan is uw Geest ook met ons. 

----------------------------------------------- 

 

Doop, zalving en zout. Keuze 1 

 

Ouders en peetouders worden uitgenodigd om bij de doopvont te komen staan. 

 

Priester/diaken : 

Ik vraag u als ouders: wilt u dat uw kinderen in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen en dat ik 

uw kinderen het sacrament van de doop toedien? 

 

Antwoord ouders : 

“Ja dat willen wij!” 

 

(doopnamen kind), Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. (2 x) 



 

(doopnamen kind), ik zalf je met geurige heilige olie, zodat je ontvankelijk wordt voor de Geest van 

Jezus Christus. Ik geef je het teken van het kruis, opdat je mag groeien in liefde bij God en bij de 

mensen.(2x) 

 

Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd: “ Jullie zijn het zout der aarde” (doopnamen), ik geef jullie wat 

zout opdat je een bron van kracht mag worden en opdat het je mag bewaren in het geloof. 

-------------------------------------------------------- 

 

Doop, zalving en zout. Keuze 2 
 

 

Priester/diaken :   

Beste ouders, peetouders, (broertjes en zusjes)willen jullie samen met de dopelingen bij de doopvont 

komen staan? 

 

 

Priester/diaken :   

 (voornamen en achternaam dopeling), ik zal je dopen met water en Geest, water dat verfrist, en nieuw 

leven schenkt: Ik doop jouw in de Naam van de Vader... in de Naam van de Zoon... en in de Naam van 

de heilige Geest...(2 x) 

 

Priester/diaken :   

 (voornamen en achternaam dopeling), ik zalf je met Chrisma, dat sterk maakt. Ik maak nu het teken van 

het kruis op je hoofd, je handen en je voeten opdat je in de Geest van Jezus mag leven, en mag groeien 

in liefde bij God en de mensen.(2 x) 

 

 

Priester/diaken :   

 (Namen en achternaam dopeling), ik geef je wat zout opdat je een bron van kracht mag worden en 

opdat dit je mag bewaren in het geloof. 

 Jezus heeft tot zijn leerlingen gezegd: “ Gij zijt het zout der aarde”.  

 

----------------------------------------------------- 

 

kinderen brengen nu hun kaarsje bij Maria.  

---------------------------------------------- 
Muzikaal intermezzo 

---------------------------------------------- 

 

Doopkleed. Keuze 1  
 

Priester/diaken : 

Ontvang dit witte kleed van nieuw leven. Moge het je gegeven zijn te leven met een goed hart, zuiver 

als dit kleed.(2 x) 

 

------------------------------- 

Doopkleed. Keuze 2 
 

Priester/diaken : 

Je bent bekleed met Jezus Christus en een nieuw mens geworden: Moge dit witte kleed het teken zijn 

van wat je bent geworden; houd je verdere leven vrij van de besmetting van het kwaad tot in het 



eeuwig leven. Wij wensen je toe, dat je hierin wordt geholpen door het Woord van de Heer en het 

voorbeeld van je ouders, je peetouders, familie en alle andere christenen. 

----------------------------- 

Ontsteken doopkaars keuze 1 
 

Priester/diaken : 

 (doopnamen kinderen), jullie krijgen nu je doopkaars. 

Deze kaars werd aangestoken aan de paaskaars. 

Zij zal de weg verlichten en je de juiste richting wijzen. 

Zodat je veilig het moment bereikt waarop je zelf verder kan gaan. 

Wij wensen jullie toe dat je veel warmte en licht zult ontvangen en dat het levenslicht van jullie mag 

stralen voor alle mensen om je heen. 

--------------------------------- 

 

Ontsteken doopkaars. Keuze 2 
 

Priester/diaken : 

Ontvang deze brandende kaars met het licht van Christus, dat voor de dopeling van vandaag licht en 

warmte is. Help deze kinderen om de levensweg te gaan in dit licht en bidden wij dat zij zelf ook licht 

en warmte brengen mogen aan alle mensen die wij in het leven ontmoeten. En moge Christus ook het 

licht zijn in het huis waarin deze kinderen opgroeien. 

Beste ouders en peetouders, Jezus heeft gezegd dat Hij als een licht in de wereld is gekomen. Opdat al 

wie in Hem gelooft niet in duisternis blijft. Gelooft in dit licht en houdt het brandend, zodat uw 

kinderen de glans en warmte uitstraalt van een vaste levensovertuiging en sterk geloof. 

 

 

 

Bootje ophangen  

voorgelezen door … (vader, moeder, broertjes,zusjes) : 

 

Ga met ons over het water 

Kind jouw leven 

Is gegeven 

Voor geluk en al wat fijn is 

Zoek je weg kind 

Vaar nu uit kind 

Raak niet zoek in de duisternis. 

 

Kind daar ga je 

Kind daar vaar je 

Ga met ons over het water 

Kind wij hopen 

Kind wij dopen. 

 

Schip verga niet 

Kind vergeet niet 

Al de oude dromen 

Die verhalen 

Vele malen 

Dat jij veilig thuis zal komen. 

 

 



 

 

Voorbede voorgelezen door : 
 

Bidden wij voor deze kinderen, 

dat wij zojuist gedoopt hebben, 

dat er niets ergs met hen gebeuren zal 

en dat zij mogen opgroeien onder uw bescherming 

tot een gelukkig mens, omringd door liefde. 

 

Bidden wij ook voor de ouders, broertjes en zusjes 

de Peetouders en alle andere dierbaren; 

dat zij het beste van zichzelf geven; 

dat zij het geloof uitdragen voor deze geliefde kinderen en 

dat ze gelukkig zijn met elkaar. 

 

Bidden wij voor alle dierbaren uit onze kring 

die reeds de weg van de eeuwigheid zijn gegaan. 

Mogen zij vanuit die wereld van licht en liefde, van eeuwig leven,  

ons allen kracht geven en nabij zijn. 

En in het bijzonder………….. 

 

Gebed voor Maria. Keuze 1 
 

Bidden wij samen : 

Wees gegroet Maria vol van genade. 

De Heer is met U 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons zondaars. 

Nu en in het uur van onze dood. 

Amen 

 

------------------------------------- 

   

Keuze 2 
 

Bidden wij samen : 

Maria, Moeder onder alle moeders, 

u weet als geen ander wat het zeggen wil,  

nieuw leven te ervaren en zich te verheugen 

over de geboorte van een kind. 

U kent de zorg en de verantwoordelijkheid 

die dit met zich meebrengt. 

Het is geen gemakkelijke taak 

om in deze tijd kinderen groot te brengen. 

Soms lijkt het zelfs een opgave  

die steeds moeilijker wordt. 

Maar wij geloven dat het kan en willen proberen  

met al onze krachten, met onze liefde,  

goede ouders, vrienden en mensen te zijn  



voor onze kinderen. Amen. 
 

------------------------------ 

Muziek : “Avé Maria”  

 

 

Gedicht voorgelezen door………… 

 

 Zending en Zegen. 

 

Muziek: zingen we samen: “Lang zal ze leven”. 
 


