
 
 

 
 
 Kerkbestuur 
             Parochie heilige Remigius 
 Schoolstraat 6 
 6343 CE Klimmen 
 

Klimmen, ….2015 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Binnenkort doet uw kind de eerste heilige communie. Dat zal zijn op Pinksterzondag 15 mei 2016  
om 11.00 uur. Om onze ledenadministratie, en de inschrijving van de eerste communie in het doop- 
register up to date te houden, hebben wij uw hulp nodig. Wilt u daarom het aanmeldingsformulier  
op de volgende pagina ook invullen? Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming tot 
het opnemen van de gegevens in de parochieadministratie. Roepnaam en familienaam, alsmede het 
huidige adres worden tevens opgenomen in het parochieel nieuwsbulletin, tenzij u hieronder  
duidelijk te kennen geeft dat niet op prijs te stellen.  
 
Indien u bij de geboorte en doop van uw kind indertijd niet in onze parochie woonde, moet u bij de 
pastoor van de parochie waar uw zoon of dochter indertijd het sacrament van het doopsel heeft  
ontvangen een doopbewijs aanvragen. U kunt ook een fotokopie van de doopoorkonde maken of van 
de inschrijving in uw trouwboekje. Het doopbewijs dient u samen met dit formulier in te leveren bij  
het parochiesecretariaat, Schoolstraat 6, 6343 CE Klimmen of als bijlage te versturen per e-mail en  
wel uiterlijk op 1 november 2015. E-mailadres: kerkbestuur.klimmen@gmail.com. 
 
 
 
Plaats voor handtekening ouders/verzorgers:  
 
 
 
 
Wij danken u voor de medewerking. We wensen jullie, samen met de communicant, een goede 
voorbereiding op de eerste heilige communie en hopen u meer dan eens te ontmoeten in de aanloop 
naar die feestelijke dag. Vanzelfsprekend ook in de periode daarna. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, het kerkbestuur  
 
 
 
 
Ruimte voor eventuele vragen en/of opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefoonnummer parochie : 045 - 405 12 88   E-mailadres kerkbestuur: kerkbestuur.klimmen@gmail.com 



 
 
Aanmeldingsformulier eerste heilige communie 2016 
 
Gegevens communicant   
Roepnaam: 
Familienaam:                                 
voornamen (voluit):                                                                                                man/vrouw* 
 
geboortedatum:    geboorteplaats: 
doopdatum:     in de parochiekerk van:  
te:  
 
Gegevens van de ouders/verzorgers 
 
vader: familienaam en voorletter(s):  
geboortedatum:     geboorteplaats:           
status                                                   burgerlijk gehuwd/kerkelijk gehuwd/ongehuwd/gescheiden* 
 
moeder: familienaam en voorletter(s): 
geboortedatum:     geboorteplaats: 
status                                                  burgerlijk gehuwd/kerkelijk gehuwd/ongehuwd/gescheiden* 
 
Huidig adres (straat,  postcode en plaats):  
Huidige e-mailadres                                : 
 
Adres ten tijde van de geboorte       :                                            
 
Gegevens eventuele broertjes/zusjes    
 
Familienaam:                                 
roepnaam:  
voornamen (voluit):                                                                                        man/vrouw* 
 
geboortedatum:    geboorteplaats: 
doopdatum:     in de parochiekerk van:                     te:  
 
Familienaam                                 
roepnaam:  
voornamen (voluit):                                                                                                   man/vrouw* 
 
geboortedatum:    geboorteplaats: 
gedoopt op:     in de parochiekerk van:                      te:  
 
Familienaam                                 
roepnaam:  
voornamen (voluit):                                                                                                  man/vrouw* 
 
geboortedatum:    geboorteplaats: 
gedoopt op:     in de parochiekerk van:                      te:  
 
 
 
 
 
 
* doorhalen wat niet van  toepassing is  
 
Telefoonnummer parochie : 045 - 405 12 88 E-mailadres kerkbestuur: kerkbestuur.klimmen@gmail.com  


