
PASTORALE INLICHTINGENFICHE BIJ DE AANVRAAG VAN HET VORMSEL VOOR 

VOLWASSEN KANDIDATEN 
 
Deze inlichtingenfiche wordt als brief aan het bisdom bezorgd t.a.v. 
Ria Thaens, bisschoppelijk gedelegeerde catechese. De fiche zal in 
een klimaat van broederlijk vertrouwen worden ingevuld door de 
kandida(a)t(e) met de begeleid(st)er of een andere 
verantwoordelijke van de parochie. 
 
Naam en voornaam van de kandidaat: 
 
Woonplaats: 
 
Telnr. - GSM - email:  
 
Nationaliteit: 
 
Geboorteplaats: 
 
Geboortedatum: 
 
datum en plaats van doopsel:  
 
 
In bijlage a.u.b. doopbewijs toevoegen.1 
 

                                                 
1 Indien de persoon werd gedoopt buiten de Rooms-katholieke kerkgemeenschap, 

gelden andere bepalingen en dient met de bevoegde vicaris te worden overlegd. 

 

- Indien er een levenspartner is, hoe is haar of zijn betrokkenheid? 
 
 
 
- Voor minderjarigen: 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 kandidaat vormeling nog andere toelichting geven aan de 
bisschop bij haar/zijn aanvraag?  
 
 
 
 
 
- Voorziene bedienaar, datum en plaats voor de toediening van het 
vormsel. 
 
 
Handtekening kandidaat,  Handtekening begeleid(st)er,
    



Toestemming en privacyverklaring te ondertekenen door de personen die 

het vormsel aanvragen 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende 

in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie 

verplicht zich ertoe deze gegevens niet door te geven derden. De belanghebbende heeft steeds 

het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen. 

Ik die onderteken, (naam)  
 

……………………………………………………………………………………

………………… 
 

Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een bestand met het doel 

mijn vormsel mogelijk te maken. 

□ akkoord 

Ik stem ermee in, dat mijn naam gepubliceerd wordt in publicaties of websites 

van de parochie naar aanleiding van het vormsel. 

□ akkoord     □ niet akkoord 

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten 

voor gebruik in publicaties of websites van de parochie naar aanleiding van het 

vormsel. 

□ akkoord     □ niet akkoord 

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd. 

□ akkoord     □ niet akkoord 

 

Gedaan te ……………………………………………………. Op …../…./20 …. 

Handtekening (voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) 
 

……………………………………………………………………………………

………………………………… 
 

Verantwoordelijke: pastoor moderator………… 

 


