
Lid zijn van onze gemeente 
kan op 3 manieren 

1) Als lid, dat betekent dat je 
gedoopt bent en/of 
belijdenis hebt gedaan. 

2) Als gastlid, dat betekent 
dat je nog lid bent van een 
andere gemeente, maar 
ook ingeschreven staat bij 
de Protestantse gemeente 
en 

3) Als blijkgever van 
verbondenheid, dat 
betekent dat je (nog) niet 
gedoopt bent, maar wel 
graag bij de Protestantse 
gemeente wilt horen, 
wellicht om in de toekomst 
belijdenis te doen van je 
geloof, of omdat je partner 
bijvoorbeeld lid is.
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Protestantse 
Gemeente 
Veendam 
 
Hoe kunt u lid worden van onze gemeente ? 
 

Aanmeld- of inschrijfformulier 

     
 



Het lidmaatschap van de PGV is vergelijkbaar 
met een vereniging. Wij bieden je een 
gemeenschap om je thuis te voelen en je kunt 
deelnemen aan verschillende activiteiten die 
je helpen je te verdiepen in de zin van het 
leven. Andersom verwachten we van jou dat 
je ook actief deelneemt, ieder naar zijn of 
haar vermogen. 

 Adresgegevens (altijd invullen) 

Adres: 

Postcode  woonplaats 

Telefoonnummer: 

Email: 

 

 

Datum:          Handtekening voor akkoord 

 

 Omdat we geen andere bronnen van 
inkomsten hebben, vragen we je jaarlijks in 
januari om een vrijwillige bijdrage aan het 
gemeentewerk. Als richtlijn gaan we daarbij 
uit van 1-2% van het belastbaar inkomen per 
lid. 
Bankrekeningnummer PG Veendam 
NL73INGB0000851627 

HOOFDBEWONER 

Achternaam m/v 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Burgelijke staat: Huwelijksdatum: 

Doop/belijdenis ja/nee datum: 

 MEDEBEWONER/GEZINSLID 

Achternaam m/v 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 

Burgelijke staat:  relatie 1): 

Doop/belijdenis ja/nee datum: 

 

 Ruimte voor opmerkingen 
……………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………. 

MEDEBEWONER/GEZINSLID 

Achternaam m/v 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Burgelijke staat: relatie 1): 

Doop/belijdenis ja/nee datum: 

MEDEBEWONER/GEZINSLID 

Achternaam m/v 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Burgelijke staat: relatie 1): 

Doop/belijdenis ja/nee datum: 

 

 MEDEBEWONER/GEZINSLID 

Achternaam m/v 

Voornamen: 

Roepnaam: 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 

Burgelijke staat:  relatie 1): 

Doop/belijdenis ja/nee datum: 

 
1) Relatie: 

Echtgeno(o)t(e) = EG  Dochter/zoon = KD 

Vriend(in) = VR  Anders = A 

 

Hebt u het formulier volledig ingevuld, vouw 

deze dan terug en stuur of breng ’m naar de 

ledenadministratie. 

Je ontvangt altijd een bericht van ons. 

  

Nog vragen? 
Protestantse gemeente Veendam 

t.a.v. de scriba dhr G.W. Visscher 

tel 0598 769044 

scriba@pknveendam.nl 

www.pknveendam.nl 

     

 

http://www.pknveendam.nl/
http://www.pknveendam.nl/

