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Toelichting 

 

Voor wie is dit formulier bestemd? 

Bent u vanuit een andere woonplaats in één van de locaties van Present komen wonen? En bent u 

lid van een kerkelijke gemeente die tot de Protestantse kerk in Nederland behoort (d.w.z. een 

protestantse, hervormde of lutherse gemeente of een gereformeerde kerk)? Dan is dit formulier 

voor u bestemd. 

 

Wat kunt u met dit formulier regelen? 

Bij uw verhuizing wordt u in de meeste gevallen automatisch overgeschreven naar de 

gereformeerde kerk of de hervormde of protestantse gemeente in uw nieuwe woonplaats, al naar 

gelang al naar gelang de kerkelijke gemeente waar u tot dan toe lid van was. Als u lid wilt blijven 

van uw ‘oude’ kerkelijke gemeente moet u een verzoek doen om weer overgeschreven te worden 

naar deze gemeente. U kunt daarvoor het bijgevoegde formulier gebruiken. Daarmee kunt u 

tegelijk uw nieuwe adres doorgeven. Als u een echtgenoot / echtgenote heeft die ook mee 

verhuist, vult u die gegevens in op de achterkant van het formulier. Als u niets doet, wordt u 

automatisch lid van een kerkgenootschap in uw nieuwe woonplaats. 

 

Waar moet het formulier naartoe? 

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de scriba (secretaris) van uw huidige 

gemeente. De contactgegevens kunt u vinden in het kerkblad of op de website van uw gemeente. 

 

Uitzondering 

Het bovenstaande geldt niet voor u indien u ooit heeft laten vastleggen dat u niet als lid van een 

kerkgenootschap geregistreerd wilt staan bij de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA; 

zie hieronder). In dat geval wordt uw verhuizing namelijk niet automatisch doorgegeven aan een 

andere kerk en blijft u gewoon lid van uw ‘oude’ gemeente.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over de kerkelijke ledenadministratie in het algemeen en over de beveiliging van 

uw gegevens kunt u vinden op www.sila.nl. Via een beveiligd formulier op diezelfde website kunt 

u ook opvragen hoe u geregistreerd staat. Ook kunt u via ditzelfde formulier uw SILA-registratie 

beëindigen. Als u uw kerklidmaatschap wilt opzeggen, moet u contact opnemen met het centrale 

bureau van uw kerkgenootschap. 

  

http://www.sila.nl/


Formulier overschrijving kerkelijke gemeente  

Formulier overschrijving kerkelijke gemeente 

 
 
Achternaam:  …………………………………………………………………………............................................... 
 
Voornamen:  …………………………………………………………………………............................................... 
 
Geboortedatum: …………………………………………………………………………............................................... 
 
Oude adres: 
 

Naam instelling (indien van toepassing): ……………………………………...……………...................... 
 
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Nieuwe adres: 
 

Present, locatie:  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Appartement:   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Datum ingang verhuizing:   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ik wens overgeschreven te worden naar de volgende kerkelijke gemeente: 
(Naam en plaats van uw huidige kerkelijke gemeente, waarvan u lid wilt blijven) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ingevuld op (datum):  ……………………………………………………………………………….............................. 
 
Handtekening van uzelf of uw wettelijk vertegenwoordiger: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam van uw wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing): 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Het onderstaande gedeelte hoeft alleen ingevuld te worden als u een echtgenoot / echtgenote 
heeft die ook mee verhuist (verhuisd is). 
 
 
Ik verzoek om bovenstaande overschrijving ook door te voeren voor mijn echtgenoot / 
echtgenote: 
 
(Bij echtgenote s.v.p. ook meisjesnaam vermelden bij achternaam) 
 

 
Achternaam:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Voornamen:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening van uw echtgenoot / echtgenote of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger: 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


