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Hoe te handelen bij voorkeurlidmaatschap. 

Onder voorkeurlidmaatschap wordt verstaan, dat gemeenteleden zich willen laten inschrijven in een andere 

(wijk)gemeente buiten de eigen, geografische wijk. 

Er wordt hier verondersteld dat degenen die een voorkeurlidmaatschap overwegen en zich derhalve niet ‘op hun 
plaats’ (denken te) voelen in hun huidige gemeente, in eerste instantie contact opnemen met de kerkenraad van 
de gemeente waartoe zij behoren. Blijkt dit contact er niet te zijn geweest, dan wordt daar vanuit de kerkenraad 
van de voorkeurgemeente alsnog op aangedrongen.  

Voor het eerste contact bij aanvraag tot inschrijving in de voorkeurgemeente kunt u zich wenden tot de scriba. 
Voor de verdere afwikkeling na toestemming tot inschrijving kunt u zich wenden tot de ouderling-kerkrentmeester 
 die belast is met de ledenadministratie. 

Stap 1 Vóór de aanmelding 
•Het gemeentelid neemt contact op met de scriba van de kerkenraad van de voorkeurgemeente. 
•De wijkouderling van de voorkeurgemeente legt een pastoraal bezoek af, waarin gesproken wordt over de 

motieven. Deze motieven worden via het consistorie gerapporteerd aan de kerkenraad, waarna de wijkouderling 
het standpunt van de kerkenraad ten aanzien van een inschrijving meedeelt aan de betrokkene(n). 

•Voordat tot inschrijving wordt overgegaan zal er een bepaalde gewenningsperiode in acht worden genomen. 

Stap 2  Aanmelding 
•Het gemeentelid dient zelf het verzoek in bij de ledenadministratie van de voorkeurgemeente (al dan niet via 

tussenkomst van de wijkouderling). 
•De ledenadministratie verstrekt een formulier 'verzoek tot overschrijving naar voorkeur (wijk)gemeente'. 
•De ledenadministratie licht de wijkouderling in voor zover dit nog niet is gebeurd.  
•De betrokkene stuurt het ingevulde formulier, inclusief een motivering voor de overschrijving, naar de 

(wijk)kerkenraad van de voorkeurgemeente. In onze gemeente gaat dit via de ouderling-kerkrentmeester die 
met de ledenadministratie is belast. 

Stap 3  Behandeling door de kerkenraad van de voorkeurgemeente 
•De ledenadministratie van de voorkeurgemeente meldt de voorgenomen inschrijving aan de  huidige 

(wijk)gemeente. 
•De kerkenraad van de huidige (wijk)gemeente kan, binnen 30 dagen na ontvangst van de melding van het 

voorgenomen inschrijven, een bezwaar indienen. 
  N.B.: bij het verstrijken van de termijn zonder dat er is gereageerd, wordt er altijd goedkeuring verondersteld. 
•Het formulier wordt voor verdere afhandeling naar de landelijke ledenadministratie van de PKN gezonden. 
•Na bevestiging van de inschrijving door de  landelijke ledenadministratie van de PKN zal de inschrijving in het 

kerkblad worden gepubliceerd. 
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