
 
 Locaties: Beuningen – De Lutte – Denekamp – Lattrop – Noord-Deurningen - Ootmarsum - Tilligte  

                                               OPGAVE DOPEN 

Gegevens dopeling: 

Achternaam + roepnaam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Doopnamen   Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geboorte datum      Klik of tik om tekst in te voeren. 

Gegevens vader /verzorger: 

Voor- en achternaam     Klik of tik om tekst in te voeren.  

Bent u gedoopt                Ja ☐  Nee ☐,  RK ☐  of anders Klik of tik om tekst in te voeren. 

Doopnamen                   Klik of tik om tekst in te voeren.                

Telefoonnummer             Klik of tik om tekst in te voeren. 

Emailadres                    Klik of tik om tekst in te voeren. 

Gegevens moeder / verzorger: 

Voor- en achternaam      Klik of tik om tekst in te voeren. 

Bent u gedoopt              Ja ☐  Nee ☐,  RK ☐  of anders Klik of tik om tekst in te voeren. 

Doopnamen              Klik of tik om tekst in te voeren. 

Telefoonnummer      Klik of tik om tekst in te voeren. 

Emailadres     Klik of tik om tekst in te voeren. 

Verdere gegevens: 

Naam peter/meter/getuige  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam peter/meter/getuige  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Andere kinderen uit het gezin:   

Voor- en achternaam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geboortedatum  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Voor- en achternaam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geboortedatum  Klik of tik om tekst in te voeren. 
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Voor- en achternaam Klik of tik om tekst in te voeren. 

Geboortedatum  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Bijzonderheden: 

Zijn er bijzondere omstandigheden of wensen waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de 

doopvoorbereiding of de doopviering? 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Adres gegevens: 

Adres Klik of tik om tekst in te voeren. 

Postcode en woonplaats Klik of tik om tekst in te voeren. 

Bent u parochiaan van Lumen Christi  Ja ☐  Nee ☐ 

Gegevens doop / doopvoorbereiding *(in te vullen door het secretariaat)                

*Bedienaar doop  Klik of tik om tekst in te voeren. 

*Doopdatum Klik of tik om tekst in te voeren. *plaats kerk:  

*datum voorbereiding Klik of tik om tekst in te voeren.  *Plaats voorbereiding:  

 

Met het H. Doopsel wordt men lid van de R.K. Kerk. Men wordt ingeschreven in de basisadministatie van 

de Parochie Lumen Christi. De privacyverklaring vindt u bij  

https://www.parochielumenchristi.nl/avg-algemene-verordening-gegevensbescherming/  

en bij www.parochielumenchristi.nl/sacramenten/dopen  

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve 

van de website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op 

internet te volgen is. 

Ondertekenen van dit formulier betekent dat u hiermee akkoord gaat. 

 

 

 

 

Datum  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Naam  Klik of tik om tekst in te voeren. 

Handtekening  

 

Handtekening: ouders/verzorgers                                                                 
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