GEGEVENSFORMULIER
gegevens dopeling
Doopna(a)m(en):(voluit) ……………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Achternaam: ……………………………………………………………..
Roepnaam: ………………………………………………………………
Straat: …………………………………………………………………….
Postcode: ……………………. Woonplaats: ……………….………
Geboortedatum: …………….. Geboorteplaats: ………………………

gegevens doopouders:
Doopna(a)m(en) & achternaam vader: ……..………………………….
…………………………………………………………...……………..…..
Hoe ben je met de gemeente verbonden ? Ik ben belijdend lid /
dooplid / geboortelid / lid van een andere kerk nl ……….. / geen lid.
Doopna(a)m(en) & achternaam moeder: …..………………………….
…………………………………………………………...……………..…..
Hoe ben je met de gemeente verbonden ? Ik ben belijdend lid /
dooplid / geboortelid / lid van een andere kerk nl ……….. / geen lid.
Emailadres doopouders: ………………………………………………..

gegevens voor de koster en de kerkenraad




Aantal zitplaatsen voor broers en zussen van de dopeling ……..
Is geluidsopname (a € 10,--) op dvd gewenst?
ja / nee
(Als eerste kind dat in Lambertikerkgem. gedoopt wordt)

Gekozen kinderbijbel: ………………....……………………………

VRAGENFORMULIER
In de Lambertikerkgemeente organiseren we best veel om (jonge) ouders en
kinderen behulpzaam te zijn bij het vinden van de eigen geloofsweg. Er zijn
heel verschillende activiteiten gericht op kinderen, jongeren en jonge ouders:
 kinderoppas tijdens de zondagse morgendiensten
 kinderkerk (basisschool leeftijd)
 kinderkerkcatechese (basisschool leeftijd)
 12+ - poule / cola-soos
 actie schoenmaatje
 kinderkoor ‘de Kerkuiltjes’
 jongerenzanggroep ‘Sing It’
 kletskeet
 basiscatechisatie
 kinderzegendienst voor basisschoolverlaters
 jongerencatechese
 16+ catechese
 belijdenis-module
Verder proberen we ook op andere manieren en plekken gewoon een leuke
geloofsgemeenschap te zijn voor jong en oud.

1. Staan er hierboven activiteiten waar jij/jullie graag meer informatie
over zouden krijgen ?
………………………………………………………...……………..
………………………………………………………...……………..

2. Mis je in de opsomming hierboven activiteiten voor kinderen /
jonge ouders ?
…………………………………………………………...……………

3. Staan er in het lijstje hierboven activiteiten waar (één van) jullie
(nu of in de toekomst) de schouders wel onder wil zetten als
vrijwilliger ? (Of zijn er andere kerkenwerk-activiteiten waar je wel
aan mee wil werken of mee wil doen ? )
…………………………………………………………...…………..
………………………………………………………...……………..

FORMULIER VOOR DOPELINGEN MET OUDERS DIE TOT
VERSCHILLENDE KERKGEMEENSCHAPPEN BEHOREN

Kinderen die in de Lambertikerk of de Veldhoek gedoopt
zijn, worden in het doopregister van de Protestantse
Gemeente te Zelhem (de Lambertikerkgemeente)
ingeschreven. Daardoor belandt jullie kind ook in de
ledenadministratie van deze gemeente en kunnen we jullie
(en later hem of haar) op de hoogte houden van
jeugd(werk)activiteiten, catechese en in de verre toekomst
ook de actie kerkbalans.
Wanneer één van beide ouders behoort tot een ander
kerkgenootschap kan er van de doop van jullie kind meestal
ook een aantekening gemaakt worden in het doopregister
van die gemeente. Dan kan het kind ook vanuit die
gemeente op de hoogte gehouden worden van bv.
communie-activiteiten ed. (Deze mogelijkheid bestaat in
ieder geval tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de
Rooms Katholieke Kerk.) In zo'n geval is het van belang dat
de doop ook doorgegeven wordt. Hierbij treffen jullie een
formulier aan dat daarvoor gebruikt kan worden.

Op zondag
is ons kind:

(doopnamen voluit)

(achternaam)
(geboortedatum)

(geboorteplaats)

(geboorteplaats)
(naam vader)
(geboortedatum)
(kerkgenootschap vader)

(geboorteplaats)
dooplid / belijdend lid

(naam moeder)
(geboortedatum)
(kerkgenootschap moeder)

(geboorteplaats)
dooplid / belijdend lid

gedoopt in een kerkdienst van de Protestantse Gemeente
te Zelhem.
Wij brengen u hiervan op de hoogte omdat één van ons
beiden lid is van de ......................................................kerk.
Wij verzoeken u om (zo mogelijk) ook een aantekening van
zijn/haar doop te maken in het doopregister van deze kerk
handtekening ouder
die lid is van deze kerk:

handtekening ouder die lid is
van de Prot. Kerk in Nederland:

handtekening namens de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Zelhem
(ouderling van dienst of voorganger):

P.S. in de Zelhemse situatie zal dit formulier veelal bedoeld zijn voor de R.K. parochie in de Keijenborg. Het adres
hiervan is: secretariaat St-Jan-de-Doperparochie, Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg. Andere adressen vind je in het
betreffende kerkblad, op het internet en/of in de burgerlijke gemeentegids.

