Mogen wij vragen om onderstaand inschrijvingsformulier voor de eerste communie in te
vullen en ten laatste op 30 juni. 2017 te bezorgen op het parochiesecretariaat:
Frans Lenaertsstraat 6 te Ekeren
tel: 03/542.67.68
Waterstraat 16 te Ekeren
tel: 03/541.08.83
GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS
Inlichtingen over het kind:
Naam: ……………………………………………………..........
Adres: ………………………………………………………………
……………………………………………………………...
Telefoon: ………………………………………..
Geboortedatum – en plaats: …………………………………………………………
Datum en plaats van doopsel: ……………………………………………………….
Parochie waar de ouders woonden ten tijde van het doopsel (of toenmalig adres):
………………………………………………………………………………………….

Inlichtingen over de ouders:
Naam en voornaam vader: ……………………………………………………………
Naam en voornaam moeder: …………………………………………………………
Belangrijk: Om snel efficiënt communiceren tijdens de voorbereidingsperiode mogelijk
te maken, vragen wij u ook om uw GSM-nummer en e-mail adres op te geven. Dank u.
GSM vader: …………………………… GSM moeder: ……………………………….
E-mail adres: …………………………………………………………………………..
Belangrijk: Indien één van beide ouders op een ander adres woont dan het kind, gelieve
dit adres en bijhorende telefoonnummer en e-mail adres te vermelden. Dank u.
Adres 2: ……………………………………………............................
………………………………………………………………
Telefoon: ………………………..... E-mail adres: ……………………………………...

Inlichtingen over de school:
Naam: …………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
Belangrijk: Indien dit geen katholieke onderwijsinstelling is, gelieve een attest toe te
voegen van de godsdienstleerkracht waaruit blijkt dat uw zoon/dochter de lessen
katholieke godsdienst volgt. Dank u.

Engagement:
Eerste communicant:
Ik ………………………………………………….. zou graag mijn eerste communie
doen.
Ik beloof om vanaf oktober 2017 trouw de stapjes te volgen en met hulp van mijn
ouders de opdrachten uit te voeren om zo Jezus beter te leren kennen.
Verder beloof ik om op de voorziene momenten met mijn ouders de viering bij te
wonen om mij voor te bereiden op het vieren van de eucharistie.
Handtekening:
……………………………………………….

Ouders:
Wij hebben kennis genomen van de manier waarop in bovenstaande parochies de
voorbereiding van de eerste communie voor onze zoon/dochter wordt georganiseerd
en wij willen wel / kunnen niet meewerken aan de voorbereiding en uitwerking van
de verschillende stapjes.
Wij beloven alleszins om onze zoon/dochter te helpen bij de verwerking van de
handleiding als voorbereiding op de eerste communie.
Daarnaast beloven wij ook om op een geregelde basis met onze zoon/dochter naar de
viering te komen vermits dit een voorbereiding is op het vieren van de eucharistie.
Wij schrijven ons kind in op de parochie: ……………………………………………
Handtekening van de ouders:
………………………………………………………

