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Doopformulier bij aanmelding van een dopeling                                   (okt.2020) 

 

Geloofsgemeenschap:  

 

Doopdatum en tijdstip:  

 

Naam van de dooppastor: 

 

Roepnaam dopeling:  

 

Voorletters en achternaam dopeling: 

(zoals ingeschreven bij de gemeente) 
 

Doopnamen: 

 

Geslacht:              Geboortedatum: 

 

Geboren te: 

 

Roepnaam en achternaam vader: 

 

Doopnamen vader: 

 

Geboortedatum vader:  Geloofsovertuiging vader:  

 

Roepnaam en achternaam moeder: 

 

Doopnamen moeder: 

 

Geboortedatum moeder:  Geloofsovertuiging moeder:  

 

Zijn de ouders van de dopeling gehuwd?  

 

Adres: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

Tel.nr.:                              Mobiel nummer:                                 van: 

 

Emailadres: 

 

Voorletters en achternaam meter:                                                   Roepnaam: 

 

Geloofsovertuiging meter:        
Eén van de peetouders moet RK gedoopt zijn.                                         

 

Voorletters en achternaam peter:                           Roepnaam: 

 

Geloofsovertuiging peter:  
Eén van de peetouders moet RK gedoopt zijn             
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Bij meerdere meters/peters: 

Voorletters en achternaam meter:                                                   Roepnaam: 

 

Geloofsovertuiging meter: 
Eén van de peetouders moet RK gedoopt zijn                                            

 

Voorletters en achternaam peter:                           Roepnaam: 

 

Geloofsovertuiging peter:  
Eén van de peetouders moet RK gedoopt zijn             

 

Namen andere kinderen binnen het gezin: 
 

 

Bent u ingeschreven in deze geloofsgemeenschap? 

 

Ontvangt u het informatieblad van de geloofsgemeenschap? 

 

Met hoeveel personen denkt u naar de doopplechtigheid te komen? 

 

Eventuele bijzonderheden dopeling of gezin: 
 
 

 
 
De parochie vraagt voor het dopen een vrije gift (richtbedrag is  € 50,--).   
Van deze gift worden de onkosten betaald.  
U kunt een gesloten envelop met uw naam erop, afgeven op de voorbereidingsavond aan 
een lid van de doopwerkgroep. 
 
 

Datum voorbereidingsavond: 

 
 
Gebruik gegevens  

De gegevens in dit formulier gebruiken wij voor het verwerken van uw vermelding in de 

kerkledenadministratie en om u te informeren over de activiteiten rond de voorbereiding op de 

doop en de uitnodiging voor de Schelpenviering en activiteiten n.a.v. de doop van uw kind. 

Ook wordt de doop van uw kind vermeld in het parochieblad. Wij hebben hiervoor 

toestemming nodig van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind.  

 
⃝   JA,………………………………………………………………(naam ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger) geeft hiervoor toestemming, handtekening: 

⃝   JA,……………………………………………………………….(naam ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger) geeft hiervoor toestemming, handtekening: 

⃝   NEE,……………………………………………………………….(naam ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger) geeft hiervoor geen toestemming, handtekening: 

⃝   NEE,……………………………………………………………….(naam ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger) geeft hiervoor geen toestemming, handtekening: 

 


