Toelichting op het formulier
Opgave Voorkeurwijkgemeente Bosbeskapel
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) kent in de kerkorde een organisatiestructuur die gebaseerd
is op gemeenten. Elke gemeente in Nederland heeft één of meer wijkgemeenten (geografische
verzorgingsgebieden). Ook de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage (PGG) is onderverdeeld in
wijkgemeenten. PKN leden behoren automatisch tot een van de wijkgemeenten (geografische
verzorgingsgebieden) op basis van de postcode.
Wat te doen:
Wat te doen als u bij een andere wijkgemeente dan de Bosbeskapel bent ingedeeld en toch bij de
Bosbeskapel wilt behoren? Ofwel u spreekt uw voorkeur uit voor de wijkgemeente Bosbeskapel.
• U vult keuze mogelijkheid A op het formulier in en u stuurt dit formulier aan de
ledenadministrateur van de voorkeurgemeente Bosbeskapel.
Wat te doen als u (nog) woont in de wijkgemeente Bosbeskapel en u gaat binnenkort verhuizen
buiten de Vruchten- en Notenbuurt, terwijl u gemeentelid van de Bosbeskapel wilt blijven?
• U vult keuze mogelijkheid B op het formulier in en u stuurt dit formulier aan de
ledenadministrateur van de voorkeurgemeente Bosbeskapel.
Wat te doen u als u uw voorkeur voor de Bosbeskapel wilt opheffen?
• Neem in dat geval contact op met zowel de ledenadministrateur van uw huidige als van uw
toekomstige wijkgemeente.
Wat gebeurt er:
• De ledenadministrateur van de voorkeurgemeente heeft contact met het kerkelijk bureau
van de PGG.
• In de administratie van de PGG wordt een mutatie gemaakt dat uw voorkeur uitgaat naar
de wijkgemeente Bosbeskapel.
• U krijgt bericht van de ledenadministrateur van de Bosbeskapel dat uw voorkeur
opgenomen is in de administratie van de desbetreffende wijkgemeente.
Wat bekent dat voor u:
• U krijgt vanaf de mutatie in de administratie van de PGG alle aan u gerichte post van uw
voorkeurgemeente,
• U krijgt alle acties die betrekking hebben op de voorkeurwijkgemeente rechtstreeks
toegezonden,
• Uw kerkelijke bijdragen (kerkbalans) komen ten goede aan uw voorkeurgemeente
• U kunt een beroep doen op de autodienst,
• U kunt een beroep doen op het pastoraat van uw voorkeurgemeente,
• U kunt een beroep op de predikant van uw voorkeurgemeente bij doop, begrafenis e.d.
• Er kan een beroep op u worden gedaan door uw voorkeurgemeente,
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