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PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG 

KERKENRAAD 
 

Postbus 46 
3769 ZG  Soesterberg 
Tel.: 0346282848, b.g.g. 0648317023 
E-mail: info@pknsoesterberg.nl 

Inschrijfformulier PKN 

Ondergetekende geeft de wens te kennen 
o (opnieuw) ingeschreven te worden 1) 
o overgeschreven te worden vanuit een andere PKN-gemeente 1) 
o over te komen uit een ander kerkgenootschap 1) 
o ingeschreven te worden als gastlid 1) 
o ingeschreven te worden als vriend 1) 2) 

en lid te worden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN),  
plaatselijke gemeente: Protestantse gemeente te Soesterberg. 

 

Wilt u hieronder uw personalia invullen? 

Geslachtsnaam 
(voor gehuwde vrouwen ook de eigen naam): ......................................................................................... 
  

Voornamen voluit:  ....................................................................................................................  

Straat en huisnummer:  ....................................................................................................................  

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

Geboortedatum en -plaats:  ....................................................................................................................  

E-mailadres:  ....................................................................................................................  

Burgerlijke staat: Gehuwd / Geregistreerd partnerschap / Ongehuwd 3) 

1) Maak uw keuze door 1 van de 5 mogelijkheden aan te kruisen. 

2) Als “Vriend” wordt u geen lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wordt u alleen opgenomen in de 
registratie van de Protestantse Gemeente te Soesterberg. 

3) Doorhalen wat niet van toepassing is 

N.B.: vul ook de volgende bladzijde in! 

 

Motivatie:  
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Indien van toepassing: 

Wat is uw huidige kerkgenootschap/ 
PKN gemeente? 4):  ...................................................................................  

Bij welk kerkgenootschap werd u gedoopt? 4):  ...................................................................................  

Op welke datum en in welke plaats?  ...................................................................................  

Bij welk kerkgenootschap deed u belijdenis? 4)  ...................................................................................  

Op welke datum en in welke plaats?  ...................................................................................  

Datum huwelijk / aanvang partnerschap?  ...................................................................................  

Werd uw huwelijk / partnerschap kerkelijk 
bevestigd en ingezegend? Ja / Nee 3) 

Zo ja, bij welk kerkgenootschap?  ...................................................................................  

Op welke datum werd uw huwelijk / 
partnerschap beëindigd? Op  .............................  door overlijden / scheiding 3) 

Handtekening: 

 ..............................................................................  d.d. . ..........................................................................  

3) Doorhalen wat niet van toepassing is 

4) Graag verklaring van kerkgenootschap toevoegen indien dit niet tot de PKN behoort (indien mogelijk) 

- Wenst uw op hetzelfde adres wonende echtgeno(o)t(e) / partner ook in de registratie van de PKN 
opgenomen te worden?  
Vul dan ook blz. 3 van dit formulier in. 

- Wilt u dat inwonende minderjarige kinderen ook in de registratie van de PKN worden opgenomen? 
Vul dan ook blz. 4 van dit formulier in. 
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Alleen in te vullen als uw op hetzelfde adres wonende echtgeno(o)t(e) / partner ook in de registratie 
van de PKN opgenomen wenst te worden. 

Onderstaande echtgeno(o)t(e) / partner wenst eveneens: 
o (opnieuw) ingeschreven te worden 1) 
o overgeschreven te worden vanuit een andere PKN-gemeente 1) 
o over te komen uit een ander kerkgenootschap 1) 
o ingeschreven te worden als gastlid 1) 
o ingeschreven te worden als vriend van verbondenheid 1) 2) 

en lid te worden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 
plaatselijke gemeente: Protestantse gemeente te Soesterberg. 

Personalia: 

Geslachtsnaam 
(voor gehuwde vrouwen ook de eigen naam):  .....................................................................................  

Voornamen voluit:  .....................................................................................  

Geboortedatum en -plaats:  .....................................................................................  

E-mailadres:  .....................................................................................  

Indien van toepassing: 

Bij welk kerkgenootschap werd u gedoopt? 3)  .....................................................................................  

Op welke datum en in welke plaats?  .....................................................................................  

Bij welk kerkgenootschap deed u belijdenis? 3)  .....................................................................................  

Op welke datum en in welke plaats?  .....................................................................................  

Handtekening: 

 ............................................................................ d.d. ...............................................................................  

1) Maak uw keuze door 1 van de 5 mogelijkheden aan te kruisen. 

2) Als “Vriend” wordt u geen lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wordt u alleen opgenomen in de 
registratie van de Protestantse Gemeente te Soesterberg. 

3) Graag verklaring van kerkgenootschap toevoegen indien dit niet tot de PKN behoort (indien mogelijk)  

Wilt u dat inwonende minderjarige kinderen ook in de registratie van de PKN worden opgenomen? 
Vul dan ook blz. 4 van dit formulier in. 
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Onderstaande kinderen dienen eveneens opgenomen te worden in de registratie van de PKN 1) 

Voornamen voluit:  .................................................................................................................................  

Achternaam:  .................................................................................................................................  

Geboortedatum en -plaats: ......................................................................................................................  

Indien van toepassing: 

Doopdatum:  .................................................................................................................................  

Kerkgenootschap en plaats waar doop plaats vond:  ...............................................................................  

Voornamen voluit:  .................................................................................................................................  

Achternaam:  .................................................................................................................................  

Geboortedatum en -plaats: ......................................................................................................................  

Indien van toepassing: 

Doopdatum:  .................................................................................................................................  

Kerkgenootschap en plaats waar doop plaats vond:  ...............................................................................  

Voornamen voluit:  .................................................................................................................................  

Achternaam:  .................................................................................................................................  

Geboortedatum en -plaats: ......................................................................................................................  

Indien van toepassing: 

Doopdatum:  .................................................................................................................................  

Kerkgenootschap en plaats waar doop plaats vond:  ...............................................................................  

Voornamen voluit:  .................................................................................................................................  

Achternaam:  .................................................................................................................................  

Geboortedatum en -plaats: ......................................................................................................................  

Indien van toepassing: 

Doopdatum:  .................................................................................................................................  

Kerkgenootschap en plaats waar doop plaats vond:  ...............................................................................  

1) Indien uw gedoopte kind ook bij uw huidige kerkgenootschap ingeschreven zal blijven, wordt het in de registratie 
opgenomen als “Gastlid”. Indien uw kind niet gedoopt is, wordt het in de registratie opgenomen als “Ongedoopt”.  


