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Doopdatum 

en tijd 
Voorkeurdatum invullen 

Doopkerk1 St. Antonius Abt / St. Petrus / St. Thomas 
          

Gegevens 

dopeling 
Roepnaam   

Doopnaam  

Familienaam  

Geboortedatum   Geboorteplaats  

Geslacht m/v1 
 

 Vader Moeder 

Familienaam    

Roepnaam   

Doopnamen   

Geboortedatum    

Geboorteplaats   

Email   

Telefoon / mobiel    

Straat  

Postcode en plaats  
 

Namen overige kinderen 

Naam: Geboortedatum Geboorteplaats  

   m/v1 

   m/v1 

   m/v1 
 

Gegevens peetouders Familienaam Roepnaam 

Peetoom/peettante1   

Peetoom/peettante1   

 

Gegevens  voor de viering 

Eigen doopkaars ja/nee1 

Aantal personen (ongeveer)  

Bedienaar van het doopsel In te vullen door de parochie 

 

                                                 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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U kiest ervoor om uw kind te laten dopen of zelf het doopsel te ontvangen. Hierover zijn wij als 
Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap zeer verheugd. Wij willen u er tegelijk op wijzen dat u met deze 
doop een onomkeerbare keuze maakt voor uw kind in zoverre dat er enkele blijvende consequenties 
zijn verbonden aan het sacrament van de doop: 
 
1- De doop is een sacrament dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Het is een éénmalige 
feestelijke gebeurtenis en betekent toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dit feit wordt 
opgetekend in het doopregister en kan daar niet uit worden verwijderd. Mocht een dopeling zich later 
uitschrijven als kerklid, wordt daar wel een aantekening van gemaakt in het doopboek. 
 
2- Door het sacrament van het doopsel wordt u of uw kind opgenomen als lid van de 
geloofsgemeenschap. Dit betekent dat er persoonsgegevens worden opgenomen in de R.-K. 
ledenadministratie. De R.-K. ledenadministratie wordt door de parochie beheerd. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. 
 
3- Na het doopsel wordt de inschrijving in de R.-K. ledenadministratie gemeld bij de Stichting 
Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA verwerkt zelf geen persoonsgegevens van u of uw 
kind, maar zorgt er wel voor dat een verhuizing of overlijden bekend wordt bij de 
parochiegemeenschap. Deze kan daar dan eventueel contact over opnemen. Bent u bijvoorbeeld 
verhuisd dan kan uw nieuwe parochie u welkom heten. Indien u of uw kind dat wensen, kunt u via 
SILA deze registratie laten verwijderen via www.sila.nl 
 
Wilt u liever helemaal geen contact met de parochie, ook niet bij bijvoorbeeld feestelijke 
gebeurtenissen of rouw, dan kunt u dit kenbaar maken aan de parochie en dan wordt daar rekening 
mee gehouden. 
 
In de verwachting u zo voldoende te hebben geïnformeerd, wensen wij u een hele mooie doopviering 
en heten we uw kindje van harte welkom in de katholieke geloofsgemeenschap!” 


