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Inschrijving Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord 
 

Historie en doel 

In dit document wordt de werkwijze beschreven als mensen ingeschreven willen worden als lid van de Protestantse 

wijkgemeente Open Hof Ommoord. Er worden 2 verschillende groepen van inschrijvingen onderscheiden. 

 

A. Mensen die ooit bij een kerkgenootschap ingeschreven zijn maar hier zelf niet van op de hoogte zijn. 

 

B. Mensen die helemaal nieuw zijn. 

Inschrijven 

1. Zodra iemand te kennen heeft gegeven dat hij/zij, in de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord, 

ingeschreven wil worden moet er contact worden opgenomen met de ledenadministratie. 

2. De ledenadministrateur stuurt de persoon in kwestie het inschrijvingsformulier Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof Ommoord. 

3. Zodra de ledenadministrateur het ingevulde inschrijvingsformulier Protestantse Wijkgemeente Open Hof 

Ommoord heeft ontvangen kan hij/zij de gegevens verwerken in het ledenadministratiesysteem. 

a. Als blijkt dat de persoon in kwestie tot groep A behoort geeft het systeem dit aan. Er wordt dan 

gevraagd of daadwerkelijk deze persoon bedoeld wordt. 

b. Als blijkt dat de persoon in kwestie tot groep B behoort kunnen de gegevens van deze persoon 

zonder problemen worden ingevoerd. 

4. Als mensen zich bij onze wijkgemeente willen laten inschrijven maar geografisch niet in ons gebied wonen 

moet er officieel toestemming gegeven worden door de gemeente/wijkgemeente waar men onder valt. Dit is 

in principe slechts een administratieve handeling en wordt er zelden moeilijk over gedaan. 

5. Als mensen geografisch in ons gebied wonen maar bij een andere gemeente/wijkgemeente willen behoren 

moet er officieel bij de andere gemeente/wijkgemeente toestemming worden gevraagd. Ook deze vraag is in 

principe slechts een administratieve handeling en wordt er zelden moeilijk over gedaan. 

6. Verhuizingen e.d. komen altijd automatisch door via de gemeentelijke basisadministratie. Hier gaat wel wat 

tijd overheen. 

7. Berichten van overlijden worden wel meteen doorgegeven. 

8. Voor een geboorte zijn wij afhankelijk van wat de mensen zelf doorgeven. 

 

Welkomstprocedure 

Voor het welkom heten van nieuw ingekomene(n) in de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord verwijzen 

wij u naar de procedure Nieuw ingekomene(n) die zowel voor de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord 

als voor de Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Zevenkamp van toepassing is. 

 

Mutaties 

Iedere maand stuurt de ledenadministrateur een overzicht van de diverse mutaties naar de wijkpredikant van de 

Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord en de desbetreffende ouderlingen. In dit overzicht worden de 

onderstaande mutaties opgenomen: 

1. Nieuw in de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord. 

2. Nieuw in de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord maar geografisch niet in ons gebied 

woonachtig. 

3. Verhuizing binnen de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord. 

4. Overgeschreven naar een andere gemeente/wijkgemeente. 

5. Vertrokken uit de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord. 

6. Uitgeschreven. 

7. Overleden. 
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Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, maart 2019 door Nettie Wijgand, ds. Fulco Timmers en Joost Barendrecht. 

Dd. 04 april 2019 vastgesteld door de ouderling kerkrentmeester Arjen de Vries. 

 


