
Brief inschrijving ontvangstgemeente (model april 2017) 
 
 
 
 

 
Geachte mevrouw / heer, 
 
Kort geleden kregen wij bericht van uw verhuizing. We hopen dat u zich snel thuis voelt in uw 
nieuwe woonomgeving. En dat u daar ook kerkelijk weer een goede plek zult vinden. 
 

 
U ontvangt deze brief omdat er bij u in de buurt meerdere gemeenten zijn die tot de 
Protestantse Kerk in Nederland behoren. De ledenregistratie van onze kerk is zo ingericht, 
dat u na uw verhuizing in eerste instantie automatisch bent ingeschreven in één van die 
(wijk)gemeenten: <naam wijkgemeente van inschrijving>. 
 

 
Het kan zijn dat u zich meer op uw plaats voelt in één van de andere gemeenten. In de 
bijlage van deze brief ziet u, welke gemeenten dat zijn. Wilt u meer over deze gemeenten 
weten, dan kunt u contact met hen opnemen. Wij hebben de contactgegevens - voor zover 
bij ons bekend - in de bijlage vermeld. 
Als u bij de gemeente waar u nu bent ingeschreven wilt blijven, dan hoeft u niets te doen. 
Wilt u liever bij één van de andere gemeenten lid worden, dan vragen wij u om dit aan ons 
door te geven. U doet dit door op de bijlage uw voorkeur aan te kruisen en deze na 
ondertekening toe te sturen aan Antwoordnummer 3576, 3500 SB Utrecht (postzegel niet 
nodig). 
 

 
Tot slot nog enkele uitzonderingssituaties, die mogelijk op u van toepassing zijn: 

 Uw verhuizing kan het gevolg zijn van opname in een zorginstelling in een andere 
plaats. Wij hopen dan dat u in uw nieuwe woonsituatie ook vanuit de kerk met 
aandacht en zorg zult worden omringd. 

 Het kan zijn dat u niet bent verhuisd, maar dat u heeft aangegeven niet langer 
voorkeurlid te willen zijn van een andere gemeente dan die in uw woonplaats. In dat 
geval ontvangt u deze brief om u te informeren over uw nieuwe (wijk)gemeente van 
inschrijving en de andere gemeenten. 

 
In alle gevallen kunt u lid blijven van uw "oude" gemeente. Wilt u zich daarvoor dan 
rechtstreeks wenden tot de kerkenraad van die gemeente? 
 
Wij hopen dat u op deze manier een gemeente zult vinden waar u zich thuis voelt! 
 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
namens de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, 
 
 
 
G. Zwart, hoofd ledenregistratie LRP 
 


