
 
 
 

Inschrijfformulier Eerste Heilige Communie 2023 
 
          locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting 

 
Voornaam/-namen Communicant _______________________________________  
 
Achternaam Communicant ________________________________ meisje/jongen*  
 
Roepnaam Communicant _____________________________________________ 
 
Geboortedatum Communicant _________________________________________  
 
Geboorteplaats Communicant _________________________________________  
 
Doopdatum  Communicant, indien reeds gedoopt ___________________________ 
 

Parochie ___________________________________ te  __________________ 
 

 
Ouders en kinderen dienen ingeschreven te zijn als (voorkeurs)parochianen in onze 
parochie Heilige Drie-eenheid. 
Door dit formulier in te vullen worden ouders en kinderen automatisch ingeschreven 
als parochianen. 
 
Voornaam Moeder __________ Achternaam (meisjesnaam) Moeder ________________ 

 
  Geboortedatum Moeder ___________ Geboorteplaats Moeder _______________ 
   

Burgerlijke staat Moeder____________________________________________ 
 
 
Voornaam Vader __________________  Achternaam Vader _________________ 
 
Geboortedatum Vader ___________ Geboorteplaats Vader __________________ 
 
Burgerlijke staat Vader _____________________________________________ 
 
 
Adres ____________________________Telefoonnummer _____-___________ 
 
Postcode _________________ Woonplaats _____________________________ 
 
 
  Willen jullie ook de tweede pagina/de achterkant 

van dit inschrijfformulier invullen? Dan is jullie inschrijving volledig.



 
 
 
 
Namen van de overige gezinsleden: 
 
_______________________________ Geboortedatum ____________________ 
 
_______________________________ Geboortedatum ____________________ 
 
_______________________________ Geboortedatum ____________________ 
 
Wij ontvangen graag het parochieblad; De Drieklank ja/nee* Per email? ja/nee* 
 
Willen jullie op de één of andere manier actief bijdragen aan onze parochie? ja/nee*  
 
Op welke manier zijn jullie verbonden met de locatie Berg en Dal – Heilig Landstichting 
binnen de parochie Heilige Drie-eenheid? 

 

_______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

* = doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Basisschool Communicant ____________________________________________ 
 
Basisschoolgroep Communicant  ___________  Leeftijd Communicant ___________ 

 

E-mailadres ouders (a.u.b. héél duidelijk!) ________________________________ 
 

 
 

Hierbij geven wij de Werkgroep Eerste Communie toestemming 
- om de gegevens, zoals ingevuld op dit formulier, op te laten nemen in de administratie 

van parochie Heilige Drie-eenheid. 
- om de gegevens van de middels dit formulier aangemelde communicant, zoals ingevuld op 

dit formulier, te gebruiken voor elk contact dat nodig is bij de voorbereiding op de 
Eerste Communie en tevens door te mogen geven binnen de kerklocatie voor 
vervolgactiviteiten (zoals bijv. catechesegroepen, Kinderkoor, misdienaarsgroep). 

- voor het gebruiken van de ingevulde gegevens voor berichtgeving binnen de parochie. De 
toestemming geldt ook voor het maken van beeldmateriaal en het gebruik van dit 
beeldmateriaal voor communicatiedoeleinden binnen de parochie en/of met 
betrokkenen.  

  
  Handtekening (ouder(s)/verzorger(s) 
 
    ………………………………………………………………………………………………… 
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