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Geachte dames en heren, 
 
Op 1 juni 2019 verandert de registratie van niet-gedoopte kinderen.  
Hieronder leest u wat die verandering is, welke redenen er voor zijn en welke invloed het heeft op de 
ledenregistratie in uw gemeente. 
 
Ord. 2.2.1 van de kerkorde beschrijft ‘niet-gedoopten’ als ‘de niet-gedoopte kinderen van 
gemeenteleden …’. De huidige praktijk is, dat deze registratie-vorm bij het bereiken van de 18 jarige 
leeftijd in stand blijft. Het gevolg is, dat er van de ruim 102.000 niet-gedoopten in de landelijke 
ledenregistratie (LRP) er 80.000 ouder dan 18 jaar zijn. 
 
De wijzigingen: 

● Rond 1 juni a.s. zet LRP de status van alle niet-gedoopten van 18 jaar en ouder om in 
meegeregistreerde. 

● Daarna zet LRP de niet-gedoopten die 18 jaar worden automatisch om in meegeregistreerden. 
 
Redenen voor de wijziging 

● De meeste niet-gedoopten zijn van oorsprong hervormde geboorteleden, die op het moment 
van het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland de status van niet-gedoopt kind 
kregen; 

● De kerkelijke betrokkenheid van deze groep is gemiddeld genomen erg laag. Adresmutaties 
leiden vaak tot inschrijving in een andere gemeente. Het contact dat dan plaatsvindt is 
doorgaans voor beide partijen onbevredigend. De niet-gedoopte blijkt vaak onbekend te zijn 
met de kerkelijke registratie en reageert daar weinig positief op, terwijl de bezoekers van 
nieuw-ingekomenen ontmoedigd raken door het gebrek aan een positieve respons. 

● De hiervoor genoemde onbekendheid met de registratie als kerklid geeft de SILA-critici (extra) 
argumenten voor het beëindigen van de mutatieverstrekking aan kerken.  

● De status van meegeregistreerde past beter bij de aard van deze groep: meegeregistreerden 
worden alleen in gezinsverband met leden geregistreerd; vervalt het gezinsverband, dan vervalt 
ook de grond voor registratie van de meegeregistreerde.  
 

  

  

 



 

 

      

 

Twee voorbeelden uit de praktijk:  
(1) van een echtpaar overlijdt het lid; de kerkenraad moet de relatie met de meegeregistreerde 
partner omzetten in Vriend of deze beëindigen.  
(2) een meegeregistreerde die vertrekt uit de (ouderlijke) pastorale eenheid en van A naar B 
verhuist, wordt door LRP niet in B ingeschreven, maar als ‘losse’ meegeregistreerde in A, 
waarna de kerkenraad op dezelfde wijze besluit als in het voorgaande voorbeeld. 

 
Gevolgen van de wijziging 

● Vóór 1 juni 2019 kan de ledenadministrateur (in opdracht van de kerkenraad en na 
toestemming van de geregistreerde) de status van niet-gedoopt omzetten in vriend; ook na  
1 juni kunnen de niet-gedoopten (die dan meegeregistreerden zijn geworden) de status van 
vriend krijgen. 

● Aangeraden wordt om tijdig, voor de 18e verjaardag, contact met de minderjarige 
niet-gedoopten te leggen. Zij kunnen met hun toestemming worden geregistreerd als vriend (of 
worden uitgeschreven). 
 

Wij vertrouwen erop met deze wijziging bij te dragen aan een beter inzicht in de samenstelling van het 
ledenbestand van onze Kerk. 
 
Vragen over het bovenstaande kunt u voorleggen aan lrp-help@protestantsekerk.nl. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 

 
 
 
Dr. René de Reuver 
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.  
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