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Onderwerp:
Uitschrijving

Geachte mevrouw / heer,
 
Volgens onze informatie bent u (*) lid van de Protestantse Kerk in Nederland en staat u ingeschreven in de
Dummy wijkgemeente.
 
Van de kerkenraad van uw gemeente kregen wij kortgeleden het verzoek om uw gegevens uit de
ledenregistratie van de Protestantse Kerk te verwijderen. Dit omdat u tegenover de kerkenraad schriftelijk
of mondeling verklaard heeft niet (meer) tot deze of een andere gemeente van de Protestantse Kerk in
Nederland te willen behoren.
 
Als u het daar niet mee eens bent of als er sprake is van een vergissing, dan bieden wij u hiervoor onze
verontschuldigingen aan. Wilt u in dat geval de bijlage ondertekend terugsturen naar de Protestantse Kerk in
Nederland, Antwoordnummer 3576, 3500 SB  Utrecht? Een postzegel is niet nodig.
 
Wij vinden het jammer dat u het lidmaatschap van onze kerk wilt beëindigen. Uiteraard respecteren wij uw
verzoek en zullen uw gegevens uit de ledenregistratie verwijderen. Mocht u later alsnog tot een ander inzicht
komen, dan willen wij u nu vast laten weten dat u van harte welkom bent.
 
Met vriendelijke groet en hoogachting,
 
 
namens de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
 
G. Zwart, hoofd ledenregistratie LRP

(*)   Is de geadresseerde minderjarig, dan is de brief gericht aan de wettelijke vertegenwoordigers en besluiten zij voor hem of haar.

NOTA BENE: deze brief is aangemaakt door een geautomatiseerd  systeem en is daarom niet ondertekend.



ANTWOORDSTROOK

Naam : J. Jansen 2468896
Geboortedatum : 01-01-1950

Ondergetekende wil geregistreerd blijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland en maakt bezwaar
tegen de verwijdering van zijn / haar gegevens uit de ledenregistratie.

(*)   Is de geadresseerde minderjarig, dan is de brief gericht aan de wettelijke vertegenwoordigers en besluiten zij voor hem of haar.

NOTA BENE: deze brief is aangemaakt door een geautomatiseerd  systeem en is daarom niet ondertekend.


