INSCHRIJFFORMULIER VORMSEL 2019
Parochie H. Lambertus Helmond

VORMSELKANDIDAAT
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Gedoopt:
School:

| jongen/meisje *
…. (dag) …. (maand) 20 … (jaar) | Geboorteplaats:
ja / nee* | Kerk van de doop:
Klas:

OUDERS / VERZORGENDE(N)
Ouder 1 / vader
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
…. (dag) …. (maand) 19 … (jaar) | Geboorteplaats:
Katholiek? ja / nee* Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *
Ouder 2 / moeder
Roepnaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
…. (dag) …. (maand) 19 … (jaar) | Geboorteplaats:
Katholiek? ja / nee* Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *
Gehuwd? ja / nee*

Voor de kerk gehuwd ? ja / nee*

Andere kinderen / gezinsleden
Naam:
Geboortedatum:
…. (dag) …. (maand) ….… (jaar) | Geboorteplaats:
Naam:
Geboortedatum:
Straat:
E-mail:
Telefoon:

…. (dag) …. (maand) .…… (jaar) | Geboorteplaats:
Postcode:

06-

of: 0492 -

Door het opgeven voor het Vormsel gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens en die van uw kind
opnemen in de ledenadministratie van de parochie. Wij verwerken deze, overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitsluitend in een beveiligde omgeving en delen die met
niemand. Tevens gaat u er mee akkoord dat tijdens de viering foto’s en worden gemaakt van uw kind
en andere aanwezigen, echter alleen door mensen die door de parochie daarvoor zijn gevraagd. Wij
delen geen foto’s met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Dit formulier s.v.p. digitaal en volledig ingevuld mailen naar lambertusparochie@outlook.com
Uiterste datum voor inschrijving: 26 oktober 2018. Daarna bent U beslist te laat.
Na inschrijving ontvangt U per email een overzicht met data en tijden.
Kosten project Vormsel: € 55
Vóór 26 oktober 2018 uitsluitend via bank NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. R.K. Parochie H.
Lambertus o.v.v. ‘Vormsel 2019 + naam vormeling(e)’.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling.
Handtekening:

Datum:
* doorhalen wat niet van toepassing is

