
Procedure aanvraag en verlenen gastlidmaatschap

In de kerkorde van de PKN is duidelijk en zorgvuldig aangegeven wie gastlid kan worden en hoe de 
kerkenraad daarin moet handelen, de aanvraag gastlidmaatschap hoort dan ook via de kerkenraad te 
verlopen. Zie daarvoor de Generale regeling 3 (https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/ > 
Generale regelingen – versie juli 2021, pagina 13 en 14).
Hieronder op een rijtje de belangrijkste punten uit de generale regeling 3.
 Wie kan gastlid worden? Gedoopte leden van kerken waar de PKN bijzondere betrekkingen mee 

onderhoudt kunnen worden ingeschreven als gastlid. Daar vallen in ieder geval alle lidkerken van 
de Raad van Kerken onder en nog een aantal meer.

 Bij wie moet je zijn als je gastlid wilt worden? Bij de (scriba van de) kerkenraad. De kerkenraad gaat
daar over.

 Zijn er voorwaarden aan verbonden?   Ja, inschrijving als gastlid kan alleen als de aanvrager éérst 
het bevoegde orgaan van de eigen kerk hierover geïnformeerd heeft. Voor RK leden die hier gastlid
willen worden is dit dus het parochiebestuur. Het parochiebestuur hoeft het er niet mee eens te 
zijn of toestemming te geven, maar moet de gelegenheid hebben gehad om op het voornemen van
diegene te kunnen reageren.

 Wat moet de kerkenraad doen   als er een aanvraag binnenkomt?
1. De kerkenraad gaat in gesprek met de aanvrager over diens beweegredenen, over zijn/haar 

betrokkenheid bij de kerk (is hij/zij in de eigen kerk gerechtigd deel te nemen aan 
avondmaal of eucharistie?) en vergewist zich ervan dat de aanvrager zich stelt onder het 
opzicht kerkelijk opzicht.

2. De kerkenraad maakt de naam van de aanvrager bekend aan de gemeente. Als er binnen 
één maand geen wettige bezwaren zijn ingebracht is het gastlidmaatschap van kracht 
geworden.

3. De kerkenraad geeft aan het kerkelijk bureau de gegevens van het gastlid door zodat die in 
het ledenregister kunnen worden opgenomen. Die gegevens zijn: volledige naam, 
burgerlijke staat, geboortedatum, adres, kerkelijke staat en van welke kerk hij/zij lid is.

 Wat zijn de rechten van gastleden?
a. Zij delen in alles mee: pastorale en diaconale zorg, activiteiten die worden aangeboden, 

mogen hun kinderen laten dopen en heeft het gastlid een niet-gedoopt kind dan wordt dat 
op verzoek ook als zodanig ingeschreven. Mogen deelnemen aan het avondmaal (onder 
dezelfde regels/voorwaarden die voor gewone leden gelden).

b. Net als gewone leden vallen gastleden onder het opzicht van de kerkenraad.
c. Zij kunnen lid zijn van (kerkenraad)commissies, organen van bijstand van ambtelijke 

vergaderingen, hebben passief en actief kiesrecht. Zij kunnen niet worden afgevaardigd 
naar classis of synode.

 Overige punten waar de kerkenraad zich rekenschap van moet geven:
a. Gastleden blijven lid van hun eigen kerk.
b. Als een gastlid een kind wil laten dopen of een huwelijksbevestiging o.i.d. aanvraagt moet 

de kerkenraad dit overleggen met het bevoegde orgaan (parochiebestuur) van de eigen 
kerk van het gastlid.

c. Met gastleden wordt afgesproken hoe zij hun kerkelijke bijdragen zullen verdelen over de 
eigen kerk en de gemeente waarvan zij gastlid zijn. Van de gemaakte afspraak wordt 
mededeling gedaan aan de eigen kerk van het gastlid.
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