
 

Fijn dat jullie er voor kiezen om jullie kind aan te melden voor het sacrament van het Doopsel 

in onze parochie van het Aartsbisdom Utrecht. 

 

ALLE hieronder gevraagde gegevens invullen en     

het formulier mailen naar:  

secretariaat@paulus-ludger.nl   

voor het ontvangen van het  

sacrament van het Heilig Doopsel 

in de parochie HH. Paulus en Ludger Oost-Achterhoek. 

Dopeling  

 

Achternaam kind: 

 

  

 Roepnaam:  

Geboortedatum kind:  Geboorteplaats:   

 

Doopnamen voluit kind: 

 

                                                            jongen/ meisje 

 

Doopdatum en parochielocatie:                                                           

 

Ouders en gezin 

 

Adres:                                                           

 

 

Postcode:  

 

 

Woonplaats:                                           Toevoeging:  

 

Gegevens van persoon/personen die het 

ouderlijk gezag uitoefenen  

 

Relatie tot het kind (moeder, vader of 

anders……………………………….) 

 

 

Telefoonnummer:  

 

Mobiel nummer:  

 

 

Moeder katholiek:  ja/ nee 

anders…………. 

 

Vader katholiek ja/ nee 

anders……………. 

 

Zijn ouders gehuwd?  

Burgerlijk    ja / nee  

Kerkelijk     ja / nee  

Voornaam en meisjesnaam moeder: 

 

Voornaam en achternaam vader:  Meerdere 

kinderen in het 

gezin:  ja/nee 

Aantal:  

 

Peter en Meter of Doopgetuigen   
Tenminste 1 van de 2 peters/ meters moet minimaal 16 jaar zijn, gedoopt zijn en katholiek.  

Volledige doopnamen en achternaam meter:   

 

Roepnaam:                           

RK:     ja / nee, anders ….. 

Geboortedatum:  

Volledige doopnamen en achternaam peter:  

 

Roepnaam: 

RK:   ja/nee, anders …… 

Geboortedatum:  
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Ik bevestig dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over bovengenoemd kind  en dat deze persoonsgegevens verwerkt 

worden in een bestand met het doel om het Doopsel, en later Communie en Vormsel van mijn kind mogelijk te 

maken. En wij doen mee aan het volledige voorbereidingsprogramma.  

O akkoord      O niet akkoord 

 

De vergoeding van € 50,- heb ik overgemaakt op rekening NL70 RABO037 40 05 575 t.n.v. Parochie HH. 

Paulus en Ludger o.v.v. Doopsel + naam kind + kerklocatie in de parochie.  

Financiën mogen nooit een belemmering vormen om uw kind(eren) te laten dopen.  

Neemt u indien nodig daarover contact op met het pastoraal team. 

 

 

Voor de privacywet verwijzen we 

naar https://www.paulus-ludger.nl  

onder kopje ‘Links’ naar AVG  

 

 

Ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en 

beeldfragmenten voor het gebruik van de parochie. 

O akkoord                    O niet akkoord 

 

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt gestuurd.                     

O akkoord                    O niet akkoord 

  

Mogen we u benaderen voor een eventuele vrijwilligerstaak in de kerk?                                                Ja / Nee  

 

Met hoeveel personen denkt u naar de doopplechtigheid te komen?   

…..volwassenen  …..kinderen.  

Doopkaars gewenst?    Ja / Nee / daar zorgen we als ouders zelf voor / anders nl. ….. 

Wilt u het parochieblad ontvangen:    ja/ nee op adres: …………  

Bent u bekend met de websites van de parochie:   http://www.paulus-ludger.nl     

Wilt u de maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen ja/ nee op mailadres: ………. 

 

Email adres I:  

 

 

Emailadres II:  

 

 

Handtekening moeder:  

 

 

Handtekening vader:  

 

 

Handtekening ouderlijk gezag door derden:  
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