
INSCHRIJFFORMULIER VORMSEL LANAKEN 
 
Vul het formulier in en e-mail het naar jokri.lanaken@gmail.com.

PAROCHIES
svp de juiste parochie selecteren

 Sint-Jozef Smeermaas

 Sint-Michaël Kesselt

 Sint-Lambertus Veldwezelt

 Sint-Laurentius Gellik

 Sint-Petrus Rekem

 Sint-Servaas Lanaken

 Sint-Ursula Lanaken

 Sint-Lambertus Neerharen

NAAM EN CONTACTGEGEVENS VORMELING
voornaam *

tussenvoegsel

familienaam *

e-mailadres *

telefoonnummer *

bij voorkeur gsm-nummer vormeling adres *

adres

woonplaats

postcode



BENODIGDE GEGEVENS MBT VORMSEL
geboorteplaats vormeling *

geboortedatum vormeling *

parochie van doopsel

noteer eventueel de naam van de gemeente erbij, indien andere gemeente dan Lanaken

doopdatum *

school van de jongere

volgt RK-godsdienst *

 ja       nee

GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE DE OUDERLIJKE MACHT UITOEFENEN
Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding waaronder godsdienstige of levensbe-
schouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. 

GEGEVENS MOEDER
voornaam *

tussenvoegsel

familienaam *

e-mailadres

gsm of vaste telefoonnummer *

adres

alleen invullen als deze gegevens afwijken van die van de vormeling

woonplaats

postcode



GEGEVENS VADER
voornaam *

tussenvoegsel

familienaam *

e-mailadres

gsm of vaste telefoonnummer *

adres

alleen invullen als deze gegevens afwijken van die van de vormeling

woonplaats

postcode

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING
Je gaat ermee akkoord dat er foto’s worden gemaakt voor archiefdoeleinden. Groepsfo-
to’s of sfeerbeelden kunnen in het parochieblad KERK&leven worden geplaatst.
We zouden er graag op willen wijzen – in verband met de privacywet – géén foto’s, waarop 
andere jongeren zichtbaar in beeld zijn, op Social Media te zetten of anderszins te delen. 
akkoord          ja

Je gaat ermee akkoord dat Pastorale Eenheid Heilige Damiaan De Veuster Lanaken 
contact met je mag opnemen via:
 e-mail     telefoon    gewone post

Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven door een e-mail te sturen; 
we kunnen je dan niet uitnodigen voor bijeenkomsten ter voorbereiding op het vormsel 
en je op de hoogte houden. 
Door gebruik te maken van dit formulier, ga je akkoord met de opslag en verwerking van 
je gegevens door PE Heilige Damiaan De Veuster Lanaken.

Door dit formulier in te sturen om kandidaat-vormeling voor het Vormsel in te schrijven, 
verklaar je bovenstaande velden naar waarheid te hebben ingevuld.

Verstuur het formulier naar jokri.lanaken@gmail.com.
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