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FICHE B : PASTORALE INLICHTINGENFICHE CATECHUMENAAT  

Na de opname in het catechumenaat en vóór de viering van de uitverkiezing 

Deze inlichtingenfiche wordt via de diocesane verantwoordelijke bezorgd aan de bisschop bij de 

aanmelding van de kandidaat voor de viering van de uitverkiezing tot het doopsel en de 

definitieve naamopgave in de kathedraal. De vragen onderaan peilen op een bescheiden wijze 

naar de ingroei van de kandidaat in het christelijk geloof en leven. De antwoorden op de 

gesuggereerde vragen worden bij voorkeur besproken met de begeleid(st)er in een terugblikkend 

en vooruitblikkend gesprek enkele weken voor de uitverkiezing.  

Deze ingevulde inlichtingenfiche dien je daarna als begeleider zelf aub vóór de dag van de 

uitverkiezing te bezorgen via de post op het volgende adres:  Catechumenaat bisdom Antwerpen 

t.a.v. Bart Willemen, TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Via mail kan ook via 

bart.willemen@bisdomantwerpen.be.  

Daarnaast kan de kandidaat ook een brief schrijven voor de bisschop en die op de dag van de 

uitverkiezing afgeven.  

Formele gegevens :  

Naam en voornaam van de catechumeen/doopkandidaat :  

adres :  

telnr. – gsm:  

e-mail:  

Huidige en eventueel vroegere levensstaat (ongehuwd, gehuwd, weduwe/weduwnaar, andere) :  

Datum en plaats van de viering van de opname in het catechumenaat in de parochie:  

Datum:   parochie:     gemeente: 

Begeleid(st)er : (Naam, e-mail)  

Naam dooppeter/meter :  

+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De vragen gaan verder op de volgende pagina:  

mailto:bart.willemen@bisdomantwerpen.be
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Vragen:  

 Indien er een levenspartner is, hoe is haar of zijn betrokkenheid op de doopaanvraag?  

 

 

 

 

 

Voor jongeren tussen 14 en 18 jaar: hoe is de betrokkenheid van de ouders of voogden? Hoe 

kijkt de minderjarige zelf tegen de stap aan?  

 

 

 

 

Beschrijf kort hoe het begeleidingstraject is verlopen. 

 

 

 

 

 

Wil de geloofsleerling nog andere toelichting geven aan de bisschop bij haar/zijn aanvraag? 
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Conform de privacywetgeving dient de belanghebbende in te stemmen met de 
verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.  
De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten 
wijzigen.  
De parochie verplicht zich ertoe deze gegevens niet door te geven aan derden.  

 
Naam:  
 
Adres:  
 
A) Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het 
sacrament van het – vormsel –mogelijk te maken.  

O akkoord 
 

B) Ik (wij) stem(men) ermee in, dat mijn naam gepubliceerd wordt in publicaties of op de 
website van de parochie, het parochieblad, Kerk&Leven enz. naar aanleiding van het 
voorbereiden en ontvangen van deze sacramenten.  
 

O akkoord               O niet akkoord 
 
C) Ik (wij) geef (geven) toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en 
beeldfragmenten in publicaties of op websites van de parochie, het parochieblad, 
Kerk&Leven enz. naar aanleiding van het voorbereiden en ontvangen van deze 
sacramenten.  
 

O akkoord  O niet akkoord 
 
D) Ik (wij) geef (geven) toestemming dat pastorale informatie aan mij (ons) wordt 
bezorgd.  

O akkoord   O niet akkoord 
 
Gedaan te (plaats) ……………………………………….. op (datum) ……………….  
 
Handtekening van de kandidaat voor het doopsel en/of vormsel  
voorafgaand met de hand geschreven vermelding  
‘gelezen en goedgekeurd’  

Indien de kandidaat minderjarig is:   
Handtekening van de ouders voorafgaand met de hand geschreven vermelding 

‘gelezen en goedgekeurd’ 


