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belijdende ouders
Wanneer belijdende leden van God een kind ontvangen, kunnen zij bij de kerkenraad de doop
aanvragen voor dit kind.
Wanneer slechts een van beide ouders belijdend lid is, vraagt deze de doop aan en beantwoordt de
vragen die voor de doop worden gesteld. De andere ouder krijgt gelegenheid om zijn instemming te
betuigen.
Wanneer beide ouders nog geen belijdend lid zijn, wordt de bediening van de doop uitgesteld tot
het moment dat een van beiden openbare geloofsbelijdenis doet.
geadopteerde kinderen
Wanneer belijdende leden een kind adopteren, kunnen zij bij de kerkenraad de doop aanvragen
voor dit kind.
De ouders leggen aan de kerkenraad het bewijs over dat de adoptie door een rechterlijke uitspraak
onherroepelijk is geworden of ten minste door de Nederlandse overheid is erkend.
pleegkinderen
Belijdende leden kunnen de doop aanvragen voor een pleegkind, wanneer:
a.
de pleegzorg voor dit kind vanuit de Nederlandse wetgeving is geregeld;
b.
het zorgplan gericht is op blijvende pleegzorg van deze ouders voor dit kind;
c.
de voogdijinstantie desgevraagd geen bezwaar heeft;
d.
zo mogelijk ook de natuurlijke ouders toestemming geven.
De pleegouders beantwoorden de vragen die voor de doop worden gesteld; de natuurlijke ouders
krijgen daarbij gelegenheid om hun instemming te betuigen.
mondige kinderen
Wanneer ouders de doop aanvragen voor een kind dat ouder is dan twaalf jaar, wordt de doop
bediend na instemming van het kind zelf.
Een jongere die zelf verantwoordelijkheid wil en kan nemen, wordt gedoopt na openbare
geloofsbelijdenis.
minderjarige ouders
Een kind van minderjarige ouders kan worden gedoopt wanneer:
a.
de doop wordt aangevraagd door de voogd die door de rechter is aangewezen;
b.
deze voogd belijdend lid is en directe familie van een van de minderjarige ouders;
c.
de minderjarige ouder die de directe zorg heeft voor het kind, de doopaanvraag ondersteunt.
De voogd beantwoordt de vragen die voor de doop worden gesteld; de minderjarige ouders krijgen
daarbij gelegenheid om hun instemming te betuigen.

Toelichting:
Deze regeling geeft houvast in allerlei bijzonder situaties; in normale gevallen geeft hij dus geen extra
voorschriften.
Een regeling als deze bestond al in de GKv, en heeft daar zegenrijk gewerkt. Reden om het mee te nemen naar
de nieuwe kerkgemeenschap.

