
Plaatselijk beleid Hervormde Gemeente Sint Anthoniepolder m.b.t. overschrijven 

 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente van Sint Anthoniepolder heeft de volgende 

beleidsregeling opgesteld ten aanzien van de aanvragen voor overschrijving naar onze gemeente 

 

1. De kerkenraad voert in dezen een passief beleid (d.w.z. dat aanvragers zichzelf moeten melden). 

2. Als voorwaarden voor inschrijving alhier wordt het volgende gesteld: 

a) Aanvrager of aanvraagster richt een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend verzoek tot 

overschrijving aan zowel de kerkenraad (scriba) van de woongemeente als de kerkenraad 

(scriba) van de voorkeursgemeente. In de praktijk volstaat veelal het verzoek richting de 

voorkeursgemeente met een kopie aan de woongemeente. 

b) Aanvrager of aanvraagster dient in principe gedurende tenminste een jaar getrouw 

meelevend te zijn, ook door aanwezigheid bij doops- en avondmaalsdiensten. 

c) Men moet bereid zijn tot het bijdragen aan de actie Kerkbalans en de Solidariteitskas. 

d) Er wordt vooraf een gesprek over deze zaak gevoerd met de kerkenraad of een 

vertegenwoordiger daarvan.  

e) Het aantal pastorale eenheden (= adressen) van buiten de geografische gemeente Sint 

Anthoniepolder mag het aantal pastorale eenheden van binnen de gemeente niet te boven 

gaan. (Toelichting: als het aantal eenheden binnen de gemeente bijv. 200 is, kunnen dus 

maximaal 200 eenheden van buitenaf worden ingeschreven. Reden is dat de gebouwen en 

bezittingen eigendom zijn van de plaatselijke gemeente, die ook de plaatselijke naam blijft 

dragen).  

f) Diegenen die het langst met de gemeente van Sint Anthoniepolder meeleven, genieten ten 

allen tijde voorrang. 

3. Bij het hierboven onder 2d) bedoelde gesprek wordt het volgende aan de orde gesteld: 

• Wat zijn de motieven om zich over te laten schrijven? 

• Gewezen wordt op het geografische principe van het gemeente-zijn overeenkomstig de 

Bijbelse en reformatorische visie.  

• Gewezen wordt op de blijvende roeping en verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

woongemeente (denk bijv. aan het gebed).  

• Gewezen wordt op het feit dat men niet alleen tot een gemeente behoort, maar ook tot het 

brede geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. 

• Gewezen wordt op het in kennis stellen van de kerkenraad van de woongemeente. 

4. Aanvragen om weer uit de voorkeurgemeente te worden uitgeschreven (naar de woongemeente  

     terug, of naar elders) worden in principe altijd door ons gehonoreerd als men verklaren kan dat  

men elders meeleeft. 

 

Het kan uit het vorenstaande duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat men van tijd tot tijd van de 

ene gemeente naar de andere reist. Een aanvraag tot overschrijving betekent niet dat men kiest voor 

de een of andere predikant, maar voor de gemeente van voorkeur. In die gemeente mag dan ook 

trouw in het kerkelijke leven worden verwacht. 

 

Wie van de regeling gebruik wil maken, kan altijd eerst eens informatie vragen bij een van de 

kerkenraadsleden. Meelevenden die van de regeling geen gebruik willen maken, blijven gewoon als 

meelevenden (‘blijkgever van verbondenheid’ binnen LRP) beschouwd zoals voorheen. Het verschil is 

dat men dan alhier geen stemrecht kan verkrijgen en dat men in de woongemeente de verplichting 

behoudt om aldaar de bijdrage voor de Solidariteitskas te voldoen. Het zou moreel gezien niet juist 

zijn dit laatste te weigeren, aangezien de kerkrentmeesters van de woongemeente verplicht blijven 

deze bijdrage af te dragen aan de landelijke kas, ook als men deze bijdrage niet aan de gemeente 

betaalt. 

 


