
  

Paraaf doper     

  AANVRAAG DOOP Pastoraal Centrum de Beerzen 

Willibrordstraat 16 

5091 CD Middelbeers 

013 5141216 (maandag en donderdag van 9-11 uur) 

parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl 

Dit formulier volledig invullen en zo spoedig mogelijk indienen. U kunt ervan uitgaan dat de doop akkoord is, 
als u een bevestiging krijgt van het secretariaat.  Vermeld dus altijd uw mailadres. 
(Als U beschikt over Acrobat Reader is het mogelijk om dit formulier digitaal in te vullen en aan ons terug te mailen) 

De voorgedrukte gegevens in dit vak zijn bindend:  

Doopdatum:   Tijdstip:   uur 

Plaats van dopen: Middelbeers 

Deelname doopgesprek:  

Zie de website voor mogelijke datums JA Datum:  Aanvang 19.00 uur 

Adres en plaats doopgesprek Parochiecentrum Middelbeers, Willibrordstraat 16 

Naam doper: Aalmoezenier van Lieverloo 

GEGEVENS DOPELING 

Achternaam:  Roepnaam:  

Doopnamen:  

Geboortedatum:         Jongen          Meisje    

Geboorteplaats:  

Hoeveelste kind:  

Huidig adres: straat en nr:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer/ e-mail:  

GEGEVENS OUDERS 

Achternaam vader  

Volledige doopnamen vader:  

Roepnaam vader  Geb. datum:  

Meisjesachternaam moeder:  

Volledige doopnamen moeder:  

Roepnaam moeder:  Geb. datum:  

Trouwboekje aanwezig      Ja          Nee       (indien ja, graag meebrengen bij de doop) 

E-mailadres:  

DOOPGESPREK (verplicht) 

Aantal personen doopgesprek:    Gewenste datum: zie boven 

Maakt u een eigen doopboekje?         Ja           Nee    (Indien ja: wilt u dat wij een doopboekje met aanwij-  
  zingen en voorbeeldteksten sturen?            Ja            Nee) 

VOOR- EN ACHTERNAAM PETER EN METER 

1. Peter (s)  

2. Meter (s)  

 De namen van de dopeling, de ouders en peter/meter worden opgenomen in het kerkelijke doopregister en in 
de digitale ledenadministratie van de parochie. 

Belangrijk: vink a.u.b. onderstaande vakjes aan, als u toestemming geeft. 
 Wij geven als ouders toestemming om de doopdatum, de naam van de dopeling en de ouders op te nemen in het  
     parochieblad en op de website.  

 Wij geven toestemming om een herinneringsplaatje op te hangen in de kerk, dat gedurende een jaar na dopen blijft  
     hangen met de naam van de dopeling, de geboorte- en de doopdatum 

   Foto op herinneringsplaatje (indien ja, graag meesturen)             Standaardafbeelding op herinneringsplaatje 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons ondersteunt in de kosten met een vrijwillige bijdrage na de 
dienst (let op de knikengel) of nog liever mee gaat doen met de Aktie Kerkbalans. U kunt een bedrag 
overmaken op NL94RABO0133 891 925 met vermelding van kerkbijdrage en uw adres.  
 

Voor akkoord: datum: ____________________     Handtekening aanvrager: ________________________________________ 

  

  

  

  

 

 

  


