
 

 
 

VORMEN 2019 CATHARINA PAROCHIE OOSTERHOUT - DEN HOUT- DORST - OOSTEIND  
INSCHRIJFFORMULIER vóór 15 september 2020 opsturen naar  
Secretariaat Catharinaparochie Markt 17, 4901 EP Oosterhout of info@catharina-parochie.nl                             
 
Achternaam:        Roepnaam: 
 
Doopnamen:        Geboortedatum: 
 
Doopdatum in welke kerk en plaats: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoonnummer en e-mailadres: 
 
Rekeningnummer t.n.v.: 
Per 1 juli 2019 is er een koppeling tussen de ledenadministratie en de rekening(en) van de parochie. Als uw rekeningnummer bekend is, 
vergemakkelijkt dit de verwerking van de parochiebijdrage! 
 
NAAR DE VORMSELVIERING (datum is nog niet bekend) KOMEN       O vader  O moeder broertjes ………    zusjes 
……… 
voor jullie gezin worden plaatsen gereserveerd 
 
In het kader van de AVG vraagt de parochie uw schriftelijke toestemming voor het volgende. 
 
Ouders/verzorgers van bovengenoemde vormeling(en) 
 
-  geven hierbij wel/geen toestemming de naam van de vormeling te publiceren in parochieblad* van de 

Catharinaparochie 
 
-  geven hierbij wel/geen toestemming eventuele (groeps)foto’s die genomen worden bij de 

voorbereidingen of viering op te nemen in parochieblad*/facebook/Weekblad Oosterhout/flyer t.b.v. 
activiteiten Catharinaparochie/verspreiding onder vormelingen dit jaar (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

 
*Door het noemen van de naam van de vormeling in het parochieblad wordt de parochiegemeenschap van de 
Catharinaparochie ervan op de hoogte gebracht, dat hij/zij als lid van de parochiegemeenschap is gevormd.  
 
Het parochieblad wordt ook gelezen via de website van de Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl 
 
De gegevens van de vormeling worden opgenomen in de Registers en ledenadministratie van de 
Catharinaparochie, welke u te allen tijde kunt inzien. De gegevens worden gebruikt om hen op een later 
moment te kunnen benaderen voor kinderactiviteiten in de parochie en volgende stappen op hun geloofspad. 
 
 
 
Datum        Handtekening 
 
ZIE OMMEZIJDE! 
 

http://www.catharina-parochie.nl/


 
 
 
GEGEVENS VAN HET GEZIN VOOR OPNAME IN DE LEDENADMINISTRATIE CATHARINAPAROCHIE Oosterhout 

 
O Basiliek St. Jan   O Antoniuskern   O Verrijzeniskerk 
O H. Marcoen, Dorst   O Corneliuskern, Den Hout O Joh. de Doper, Oosteind 
Aankruisen bij welke kerk u wil worden ingeschreven 
 

Achternaam  
Roepnaam 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
Partner 
Achternaam 
Roepnaam 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
Indien kerkelijk gehuwd, datum huwelijk …… 
 
 
Indien van toepassing andere thuiswonende kinderen: 

Achternaam 
Roepnaam (j/m) 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
Achternaam 
Roepnaam (j/m) 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
Achternaam 
Roepnaam (j/m) 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
Achternaam 
Roepnaam (j/m) 
Doopnamen 
Geboortedatum/geboorteplaats 
Doopdatum 
 
 
 
 
 
 
 
DE GEGEVENS WORDEN OPGENOMEN IN DE LEDENADMINISTRATIE VAN DE CATHARINAPAROCHIE.  
DE PAROCHIE GAAT INTEGER OM MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS. U HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT TOT INZAGE IN DEZE GEGEVENS. 

 


