
AAN TAFEL MET INGRID VERELLEN 
,,Pannenkoeken horen bij de Lichtmisviering’’ 
 

 
 
Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Ter 
gelegenheid van dat feest worden de dopelingen opnieuw uitgenodigd om hun doopsel te 
vieren. Daarom zitten we nu aan tafel bij Ingrid Verellen, doopcatechiste in het Goddelijk 
Kind. Met haar blikken we vooruit op de Lichtmisviering. 
 
Waarom ben je doopcatechiste geworden?  
Vroeger was ik actief bij de vormselcatechese, alsook bij het parochieteam, maar na verloop 
van tijd werd ik minder betrokken. Ik kreeg toen de vraag om me als ondersteuning te 
engageren bij de doopcatechese. Zo ben ik er ingerold. Nu sta ik er wel alleen voor, ook al is 
er een samenwerking met Sint-Pieter, tussen de parochies van Turnhout Centrum-Oost. De 
doopvoorbereiding gebeurt gezamenlijk en de ouders krijgen de keuze om hun kindje tijdens 
de zondagsviering de eerste zondag van de maand in Sint-Pieter te laten dopen, ofwel 
tijdens de gezamenlijke doopviering ’s namiddags elke 2de zondag in het Goddelijk Kind 
ofwel tijdens de zondagsviering de vierde zondag in het Goddelijk Kind. Ik doe dat nu 
ongeveer 10 jaar en ik zie geregeld ouders terugkomen met hun tweede kindje. 
 
Wat houdt de taak van doopcatechiste in?  
De doopaanvragen komen via mail bij mij binnen en ik noteer de datum waarop ze hun 
kindje willen laten dopen. Per gezamenlijke viering kunnen er drie kindjes gedoopt worden, 
als er een vierde is, wordt er die zondag een tweede viering georganiseerd. Daarna volgt er 
een voorbereidingsavond voor de ouders van alle kindjes die in die maand gedoopt worden. 
Dat gebeurt hier bij mij thuis ofwel in het parochiecentrum. De viering wordt dan overlopen 
en zo leren de ouders elkaar beter kennen, vertellen ze over zichzelf, hun kindje, hun 
motivatie en wat ze rond het geloof van thuis hebben meegekregen. Soms komt daar weinig 
respons op en komen ze pas los als het over praktische zaken gaat. Ook de betekenis van 
de symbolen water, olie en licht komen aan bod.   
Dan is er tenslotte de viering. Diaken Bart Verheyen doopt de kinderen en ik ben ook bij de 
viering aanwezig. Tijdens de doopviering mogen de ouders iets lezen, alhoewel niet alle 
mensen dat graag doen. Dat merk je bij het lezen van de belofte door de ouders, de peter en 
de meter aan hun kindje of petekindje. Men neemt meestal de tekst uit het boekje, gelukkig 
zijn er enkelen die een persoonlijke tekst schrijven en voorlezen. Dat kan een emotioneel 
moment zijn. De muziek kunnen ze eveneens kiezen. 
 
De motivatie van de ouders lijkt beperkt?  



Hun motivatie valt voor hen moeilijk te verwoorden, het gaat meestal over een traditie die ze 
verder willen zetten. Een andere reden is dat hun kind ook zijn eerste en plechtige communie 
kan doen als het gedoopt is. Je merkt ook dat het doopsel niet meer parochiegebonden is, 
de ouders kiezen meer voor de datum die past bij hun feest, ze weten soms zelfs niet uit 
welke parochie ze komen. De overtuiging om het geloof of de katholieke vorming mee te 
geven, blijft spijtig genoeg dikwijls achterwege. 
 
Worden er vooral pasgeborenen gedoopt?  
Niet altijd, meestal wachten de ouders enkele maanden om hun kindje te laten dopen. Soms 
lopen ze al rond in de viering. Het gebeurt ook dat er kinderen zijn die zich net voor hun 
Eerste Communie nog laten dopen. 
 
Hoe komt het dat de dopelingen van het voorbije jaar voor het feest van Lichtmis 
worden uitgenodigd?  
Het is een christelijke traditie. Maria en Jozef moesten hun zoon 40 dagen na zijn geboorte 
naar de tempel brengen om hem aan het volk te tonen, de meisjes trouwens na 80 dagen, 
en zo werden de pasgeborenen toegewijd aan God. Dat noemt men het feest  van ‘De 
opdracht van de Heer’. Daarom worden alle ouders uitgenodigd om hun doopkind naar de 
kerk te brengen en ze aan de gemeenschap te tonen. Die viering wordt voorbereid door de 
Werkgroep gezinsvieringen, maar ik word daar ook bij betrokken.  
In de viering worden ze extra verwelkomd en worden hun namen vernoemd. Bovendien is er 
tijdens de homilie een knutselmoment voor de kinderen in de zijkapel, passend bij het thema 
van de viering (bv. iets met een kaarsje). De kinderen krijgen het doopboompje met hun 
naam erop mee naar huis (naar aanleiding van het verhaal van het mosterdzaadje) en op het 
einde van de viering worden ze gezegend  door pastor Emmanuel Tomfiah. 
 
Waar komt de naam ‘Lichtmis’ vandaan?  
Men wijdde op die dag kaarsen en de gelovigen kregen die mee naar huis om hen te 
beschermen tegen alle onheil. Tegelijkertijd beginnen de dagen langer te worden en is het 
dus overduidelijk het feest van het licht. 
 
‘Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt op Lichtmis haar panneke warm.’ Maken jullie 
dan ook jullie panneke warm?  
Na de Lichtmisviering delen we achteraan pannenkoeken uit (nvdr De vorm en de kleur van 
de pannenkoeken verwijzen naar zon en licht en wie ze eet, zal een voorspoedig jaar 
kennen). Die worden wel op voorhand klaargemaakt en er wordt ook koffie aangeboden. Dat 
geeft gelegenheid om elkaar nog eens te ontmoeten en even na te praten. 
Wel vindt Ingrid het een hele opgave om maandelijks de ouders bij haar thuis voor te 
bereiden op het doopsel van hun kind. Toch is het steeds deugddoend omdat ouders haar 
na de viering komen bedanken en dat zorgt steeds voor een goed gevoel. 
     Dirk Mertens 

 


