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doopmogelijkheden 
Je kindje laten dopen gebeurt op de parochie.  
Je neemt contact op met de priester  
of diaken van je parochie. Zij helpen jullie verder.  
Hieronder vind je contactgegevens.  
Zoek je een ander persoon of parochie,  
contacteer de pastorale dienst: 
051/334140 of 051/334142, mail: pastoraal@sjki.be 
 

 Nuttige telefoonnummers op uw parochie 

 Federatie Izegem  (St. Tillo, H. Hart, H. Familie, St. Rafaël, St.Jan): 
E.H. Lecluyse 051/30.08.47,  E.H. Noë 0474/23.86.22  

           mail: martine.maes.decanaat@skynet.be 

 Emelgem (St. Pieter):  E.H. Vanneste 0475/62.36.47 
         mail: andrevanneste@skynet.be 
 Lendelede (St Blasius):  E.H. Bonte 051/30.13. 26 
         mail: parochie.lendelede@skynet.be 

 Ingelmunster (St. Amand): E.H. Dubaere 051/30.18.19 
         mail: st.amand.ingelmunster@proximus.be 
 Oostrozebeke (St.Amand): E.H. Frenay 056/ 66.60.19 
           mail: pastorij.st-amand@telenet.be 

 Oostrozebeke (St. Jozef ): diaken Blondeel 0494/45.35.98 
           mail: kristiaan.blondeel@skynet.be 

 Hulste: E.H. Gillioen 056/71.26.47 
         mail: gaby.gillioen@belgacom.net  
 Federatie Ledegem (Ledegem, Rollegem-Kapelle,  
         Sint-Eloois-Winkel): E.H. Loones 056/50.93.56 
         mail: secretariaat@damiaanledegem.be 
 Ardooie - Koolskamp: E.H. Coghe 051/74 43 97 
         mail: Jan.Coghe@ilt.kuleuven.be 

 Federatie Meulebeke - Pittem: E.H. De Smedt 051/48 85 39 
         mail: rudi.de.smedt@skynet.be 

Nuttige info rond het doopsel 
 

Misschien ben je op zoek naar zinvolle teksten 
om die doopviering een persoonlijk tintje te geven… 
Op de pastorale dienst hebben wij heel wat info. 
Vraag naar ons, wij willen je gerust helpen.  
Je kan bij ons ook een doopmap krijgen. mail: pastoraal@sjki.be 

Even stilstaan  
bij de geboorte van je kind 

Klein, groot Wondertje, 
We hebben jou verwacht. 
En toch…blijk je zoveel meer te zijn. 
Uren kijken 
hoe je geeuwt, 
je armpjes strekt,  
een pruillipje trekt, 
en weer rustig verder slaapt. 
Waaraan denk je nu ? 
Zou je al dromen ? 
Jij bent ons kind,  
ons Wondertje, 
dat ons ten diepste beroerd, 
voor altijd gegrift in ons hart. 
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Even stilstaan 

 

 

 

 

Tijdens je opname op de materniteit kan je ‘even stilstaan’  

bij de indrukwekkende gebeurtenis die de geboorte van je kindje is.  

Daartoe zijn twee mogelijkheden voorzien: 

   op de materniteit zelf tijdens het moment ‘eventjes stilstaan’ 

   de dag dat je naar huis gaat, kan je naar de kapel komen voor 

    een dankgebed (kapel ligt verlengde van de materniteit (straat 18). 

De verpleging brengt je op de hoogte. 
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Ergens komt een kind vandaan, 
van ver, van buiten zonder naam. 

Het is nog niemand, 
spreekt geen woord, 

heeft van de dood nog niet gehoord, 
het huilt nog van geboortepijn  

en weet niet wie het ooit zal zijn. 
 

Dan roepen mensen: 
‘Jij, jij, jij, 

woon hier bij ons, 
woon hier bij mij, 

de wereld wordt een huis voor jou 
en liefde maakt een mens van jou’. 

Huub Oosterhuis  
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