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Onderwerp: registratie 
 
 
Geachte <aanhef>, beste <roepnaam>, 
 
U ontvangt deze brief omdat u bij <naam gemeente> geregistreerd staat als ‘niet gedoopt’. 
Deze registratie geldt alleen voor jongeren tot 18 jaar. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u 
geregistreerd worden als ‘vriend’ van de gemeente. Dat geeft aan dat u er belang aan hecht om 
bij onze gemeente ingeschreven te staan. 
 
Onze vraag is dan ook: wilt u betrokken blijven bij onze gemeente en mogen wij u registreren als 
vriend? Voor u verandert er dan verder niets. 

Wilt u niet langer bij onze gemeente worden geregistreerd, dan zijn er twee mogelijkheden: 
● wij wijzigen uw registratie in die van meegeregistreerde (u wordt niet meer benaderd, u 

staat alleen in registratie om de kerkenraad een compleet beeld van het gezin waarvan u 
deel uit maakt te geven); 

● u wilt helemaal uit de registratie van onze gemeente (en daarmee van de Protestantse 
Kerk in Nederland) worden verwijderd. 

We benadrukken hierbij dat deze brief beslist niet is geschreven met als doel om minder 
betrokken gemeenteleden uit de administratie te kunnen verwijderen.  

Wij verzoeken u vriendelijk om in elk geval te reageren, zodat wij weten wat uw wens is. 
U kunt dit doen door een mail te sturen naar <e-mailadres>; u kunt ook onderstaand strookje 
sturen naar <adres>. 
 
Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met <contactpersoon>. 
 
Als u niet reageert, dan wordt u vanaf uw 18e verjaardag geregistreerd als ‘meegeregistreerde’. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
 
de kerkenraad van <...>  
 

 
 
Antwoordstrook 
 
Naam:    ___________________________________________________________________________ 
 

⎕   Ik wil geregistreerd blijven, als “vriend” 
 
⎕   Ik wil niet als Vriend geregistreerd staan maar heb geen bezwaar  
       tegen opname als meegeregistreerde 

 
⎕   Ik wil uit de kerkelijke administratie (plaatselijk en landelijk) worden verwijderd 


