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De perforatieregeling
DE TOEPASSING VAN DE PERFORATIEREGELING IN DE
PRAKTIJK
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Inleiding
De Hersteld Hervormde Kerk, in deze notitie verder te noemen: de kerk, is geografisch geordend
zoals blijkt uit ordinantie 2-1-1, waarin staat dat elke gemeente haar door de kerk vastgestelde
grenzen heeft.
Vanwege dit geografische principe is het belangrijk om te kunnen vaststellen wie tot een bepaalde
hersteld hervormde gemeente behoren. Hiervoor hanteert ordinantie 2-1-2 het uitgangspunt dat tot
een bepaalde gemeente behoren alle leden van de kerk die binnen haar grenzen hun vaste
woonplaats hebben. De grenzen van een gemeente worden blijkens ordinantie 2-6 vastgesteld door
het breed moderamen van de classicale vergadering.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Allen die bij een gemeente als lid zijn ingeschreven blijven tot haar behoren zolang zij niet:
door verandering van woonplaats of door een besluit naar aanleiding van een
perforatieverzoek in een andere gemeente worden opgenomen, of
naar het buitenland vertrekken, of
tot een andere kerkgemeenschap overgaan, of
door een uitdrukkelijke verklaring aan de kerkenraad zich van de gemeenschap van de kerk
afscheiden, of
bij bijzondere maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht van haar gemeenschap zijn
afgesneden.

Uit deze opsomming blijkt dat door een gunstig besluit op een perforatieverzoek inbreuk wordt
gemaakt op het ´woonplaatsprincipe` dat in de kerkorde tot uitgangspunt is genomen. Deze notitie
beschrijft de werking van de perforatieregeling en geeft informatie over de manier waarop de
betrokken kerkenraden elkaar dienen te informeren.

1. Het “generaal pardon”
Als gevolg van de kerkscheuring die zich op 1 mei 2004 heeft voltrokken waren op sommige plaatsen,
waar de kerkenraad had besloten over te gaan naar de Protestantse Kerk in Nederland,
gemeenteleden genoodzaakt aansluiting te zoeken bij een hersteld hervormde gemeente. Door deze
´grensoverschrijdingen` ontstond vanaf dat moment binnen de kerk onduidelijkheid over de vraag
wie tot welke gemeente behoort.
Om deze onduidelijkheid op te heffen heeft de generale synode van de kerk op 28 januari 2006 tot
een zogenoemd “generaal pardon” besloten. Dit “generaal pardon” vloeide voort uit de wens van
gemeenten, om de leden die zich vanaf 1 mei 2004 bij haar gevoegd hebben tot volwaardig lid van
die gemeenten te verklaren, teneinde gegroeide pastorale banden in tact te laten en daardoor het
kerkelijk leven in de gemeente te bevorderen. Het “generaal pardon” is in samenhang met de huidige
perforatieregeling tot stand gekomen.
Het “generaal pardon” bepaalt dat zij, die in de periode van 1 mei 2004 tot en met 28 januari 2006,
ten gevolge van het meegaan van hun woongemeente naar de Protestantse Kerk in Nederland,
aansluiting hebben gezocht en gevonden bij een andere gemeente binnen dezelfde classis, dan wel
een aan hun woongemeente aangrenzende voorkeursgemeente in een andere classis, én
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1. in die voorkeursgemeente, door of namens de kerkenraad, uiterlijk 28 januari 2006, reeds
zijn opgenomen in het register van gemeenteleden, én
2. niet tevens nog zijn ingeschreven in het register van gemeenteleden van hun
woongemeente,
geacht worden, behoudens eerdere dispensatie van het breed moderamen van de classicale
vergadering, met ingang van 28 januari 2006 lid te zijn geworden van de voorkeursgemeente.
Door dit “generaal pardon” was er voor de betreffende gemeenteleden geen noodzaak meer om nog
afzonderlijk een perforatieverzoek in te dienen. Zij zijn op grond van dit “generaal pardon” als
volwaardig lid aangemerkt van hun voorkeursgemeente.

2. De perforatieregeling sinds 28 januari 2006
Gerekend vanaf de datum van 28 januari 2006 bestaat op grond van de vigerende perforatieregeling
de mogelijkheid om lid te zijn van een – volgens de kerkelijke indeling – aan de woongemeente
grenzende voorkeursgemeente.
Vooropgesteld wordt, dat deze perforatieregeling bedoeld is voor uitzonderingssituaties en daarom
geen vanzelfsprekendheid is. Dat er sprake is van een uitzondering kan ook worden afgeleid uit de
nummering in ordinantie 2. De perforatieregeling is opgenomen in ordinantie 2-1-2a. De tekst van
ordinantie 2-1 is als bijlage 1 bij deze notitie gevoegd.
Een verzoek op grond van de perforatieregeling is alleen maar voor inwilliging vatbaar indien
bijzondere overwegingen van pastorale aard ten aanzien van een gemeentelid daartoe aanleiding
geven en de belangen van de betrokken gemeenten zich niet tegen een dergelijk besluit verzetten.
Het feit dat de kerkorde de belangen van beide gemeenten beschermt betekent dan ook in de
praktijk dat een verzoek om toepassing van de perforatieregeling ook alleen maar kan worden
behandeld in overleg tussen de kerkenraden van de beide gemeenten die het betreft: de huidige
woongemeente en de door het gemeentelid gewenste voorkeursgemeente. Om die reden worden
beide begrippen in de volgende onderdelen van deze notitie afzonderlijk toegelicht.
De behandeling van een perforatieverzoek is in eerste instantie een aangelegenheid tussen de
kerkenraad van de voorkeursgemeente en de kerkenraad van de woongemeente. Wanneer een
gemeentelid om hem moverende redenen lid wenst te zijn van een verder weg gelegen, nietaangrenzende, gemeente, dan kan de kerkenraad van de voorkeursgemeente een dergelijk verzoek
uitsluitend honoreren met instemming (ontheffing) van het breed moderamen van de classicale
vergadering.

2.1. De woongemeente
De kerkorde kent in ordinantie 2 alleen in het kader van de perforatieregeling de term
‘woongemeente’. Met deze term wordt bedoeld de (kerkelijke) gemeente waarvan de grenzen zijn
vastgesteld door de classicale vergadering en waarbinnen iemand zijn woonplaats heeft.
In de praktijk betekent dit dat voor het begrip ´woonplaats` wordt uitgegaan van de plaats waar
iemand feitelijk woont. Doorgaans is dit ook de plaats waarin het gemeentelid is ingeschreven in het
bevolkingsregister.

2.2. De voorkeursgemeente
In ordinantie 2 wordt met ‘voorkeursgemeente’ bedoeld de gemeente waarbij iemand uit een
andere woongemeente wenst te behoren. In het kader van de perforatieregeling geldt dat de
voorkeursgemeente in beginsel aangrenzend dient te zijn aan de woongemeente. Het gaat hierbij om
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de kerkelijke grenzen, zoals vastgesteld door de classicale vergadering, en dus niet om de
gemeentegrenzen van de burgerlijke gemeenten.

2.3. Het perforatieverzoek en de behandeling daarvan
Vooropgesteld zij, dat een verzoek op grond van de perforatieregeling alleen voor inwilliging in
aanmerking kan komen in situaties waarin ten aanzien van het betrokken gemeentelid een situatie
van bijzondere pastorale aard aan de orde is. Wat de kerkorde hiermee precies bedoelt, laat zich niet
verwoorden in een bepaalde definitie of opsomming van situaties. Alle relevante feiten en
omstandigheden zullen in samenhang in ogenschouw moeten worden genomen. De afweging of
sprake is van bijzondere overwegingen van pastorale aard ten aanzien van een gemeentelid berust
bij de betrokken kerkenraden van de voorkeursgemeente en de woongemeente gezamenlijk. Het is
dus niet het gemeentelid dat hierin een doorslaggevende stem heeft, ook al gaat dit verzoek hem
volledig aan en is dit verzoek door hem geïnitieerd.
Een verzoek tot inschrijving in de voorkeursgemeente (verder: het perforatieverzoek) wordt door het
betreffende gemeentelid schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij de kerkenraad van de
voorkeursgemeente waartoe hij wil gaan behoren. Voor gezinsleden die de leeftijd van 18 jaar nog
niet hebben bereikt wordt het verzoek tot inschrijving in een voorkeursgemeente ingediend door de
ouders, of de ouder die de ouderlijke macht uitoefent, of de voogd(es). Deze kerkenraad zendt een
afschrift van het ontvangen verzoek aan de kerkenraad van de woongemeente. Het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar doet de inschrijving in de voorkeursgemeente niet ophouden.
Als het perforatieverzoek betrekking heeft op een verzoek tot overschrijving naar of uit een centrale
gemeente zendt de (wijk)kerkenraad van de voorkeursgemeente tevens een afschrift van dit verzoek
aan de betrokken centrale kerkenra(a)d(en).
De kerkenraad van de woongemeente moet binnen acht weken na ontvangst van dit afschrift, aan de
kerkenraad van de voorkeursgemeente een verklaring afgeven waaruit blijkt of deze kerkenraad
daarmee al dan niet instemt. Als de kerkenraad van de woongemeente binnen acht weken géén
verklaring heeft gegeven, wordt deze geacht geen bezwaar te hebben tegen inwilliging van het
perforatieverzoek. Deze regeling is bedoeld om de afhandeling van een perforatieverzoek niet
onnodig te vertragen.
Wanneer de kerkenraad van de woongemeente weigert aan het perforatieverzoek de gevraagde
instemming te geven, dan zendt hij deze weigering, die met redenen omkleed (gemotiveerd) dient te
zijn, binnen acht weken toe aan de kerkenraad van de voorkeursgemeente en aan het betrokken
gemeentelid.
Het betrokken gemeentelid kan in dat geval beroep aantekenen tegen deze beslissing van de
kerkenraad van de woongemeente. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het breed
moderamen van de classicale vergadering waarin de woongemeente is gelegen. De termijn
waarbinnen dit beroep moet worden ingediend is niet in ordinantie 2-1-2a geregeld.
Binnen de ordinanties 11 (Ordinantie voor het opzicht) en 19 (Ordinantie voor de behandeling van
bezwaren en geschillen) wordt in het kader van de beroepsmogelijkheid een termijn gehanteerd van
dertig (30) dagen na de dagtekening van het bestreden besluit. Het ligt in de rede om ook voor een
beroep tegen het besluit van de kerkenraad van de woongemeente om geen instemming te verlenen
aan het perforatieverzoek deze zelfde termijn aan te houden. Het oordeel van dit breed moderamen
is een eindbeslissing. Hoger beroep is dus niet mogelijk.
Uit hetgeen in de voorafgaande alinea´s is beschreven volgt, dat een perforatieverzoek niet
vanzelfsprekend in aanmerking komt om te worden gehonoreerd. Daarom kan, ook wanneer de
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kerkenraad van de woongemeente instemt met het perforatieverzoek, danwel geacht wordt
daarmee in te stemmen door het verloop van de periode van acht weken, de uitkomst van de
besluitvorming door de kerkenraad van de voorkeursgemeente zijn, dat deze zijn instemming aan dit
perforatieverzoek weigert. Deze weigering zal alsdan schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene
moeten worden meegedeeld. Ook in dat geval kan het betrokken gemeentelid tegen deze beslissing
beroep in stellen bij het breed moderamen van de classicale vergadering waarin de
voorkeursgemeente is gelegen, dat ter zake een eindbeslissing geeft. Voor de termijn voor het
indienen van dit beroep: zie hierboven.
In het voorgaande is al aangegeven, dat bij de behandeling van een perforatieverzoek door elk van
de kerkenraden een belangenafweging dient plaats te hebben. Deze belangenafweging biedt ruimte
voor ´maatwerk`. Elk verzoek zal op zichzelf moeten worden beschouwd en alle relevante
omstandigheden moeten daarbij in aanmerking worden genomen en worden meegewogen. Overleg
tussen beide kerkenraden over een ingediend perforatieverzoek is niet voorgeschreven, maar
natuurlijk wel mogelijk.

2.4. De gevolgen van een positief besluit op een perforatieverzoek
Als ook de kerkenraad van de voorkeursgemeente positief beslist op het perforatieverzoek, of het
breed moderamen van de classis geeft in beroep een gunstige eindbeslissing, betekent dit dat het
betreffende gemeentelid – vanaf dat moment – geacht wordt voor wat betreft de kerkelijke
aangelegenheden lid te zijn van de voorkeursgemeente. De kerkenraad van de voorkeursgemeente
dient het nieuwe gemeentelid hiertoe op te nemen in zijn ledenadministratie. Kerkordelijk hebben
geperforeerde gemeenteleden dezelfde positie als gemeenteleden die binnen de
voorkeursgemeente wonen (en voor wie het de woongemeente is).
Het gemeentelid is vanaf het moment van inschrijving in het ledenregister ook onderworpen aan het
opzicht door het consistorie van de voorkeursgemeente. Zolang deze inschrijving van kracht is,
behoren deze leden niet meer tot de woongemeente en hebben zij aldaar geen stembevoegdheid en
geen financiële verplichtingen. Geperforeerde leden van de voorkeursgemeente hebben deze
financiële verplichtingen dus voortaan jegens de voorkeursgemeente.

3. Einde perforatie
Verhuizing van een lid, dat op grond van een gehonoreerd perforatieverzoek is ingeschreven in zijn
voorkeursgemeente, naar een nieuwe woongemeente doet zijn inschrijving als lid van de
voorkeursgemeente vervallen. Het betreffende lid wordt dus geacht vanaf de datum van de
verhuizing lid te zijn geworden van zijn nieuwe woongemeente.
Ook kan degene die op grond van zijn perforatieverzoek als lid is ingeschreven in een
voorkeursgemeente zich te allen tijde op zijn schriftelijk verzoek (weer) in het ledenregister van de
woongemeente doen opnemen. Als dat gebeurt dat vervallen zijn band met en zijn rechten en
plichten jegens de voorkeursgemeente en wordt hij weer in zijn rechten en plichten jegens de
woongemeente hersteld.
Het schriftelijk verzoek om als lid te mogen terugkeren naar de woongemeente wordt ingediend bij
de kerkenraad van de woongemeente, die daarvan kennis geeft aan de kerkenraad van de gemeente
waar hij was ingeschreven. De kerkenraad van de woongemeente geeft het betrokken gemeentelid
schriftelijk kennis van de datum met ingang waarvan hij is ingeschreven. In dit geval (in afwijking van
de situatie van een perforatieverzoek) heeft de kerkenraad van de voorkeursgemeente dus geen
bevoegdheid. Terugkeer als lid van de woongemeente kan niet eerder dan zes maanden na de datum
van de vorige overschrijving naar de voorkeursgemeente.
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4. Informatieplicht kerkenraden
Zowel de kerkenraad van de woongemeente, als de kerkenraad van de voorkeursgemeente, zijn
gehouden overschrijvingen op grond van de perforatieregeling schriftelijk te melden aan het breed
moderamen van de classicale vergadering. Deze is op zijn beurt gehouden het college van
visitatoren-classicaal hieromtrent te informeren.
De ledenregistratie wordt uitsluitend plaatselijk bijgehouden. De manier waarop dit dient te
gebeuren is omschreven in ordinantie 2-2. Dit artikel bepaalt dat in het register van gemeenteleden
worden opgenomen allen die overeenkomstig ordinantie 2-1 krachtens belijdenis, doop of geboorte
tot de gemeente behoren. Hiertoe worden dus ook de gemeenteleden gerekend van wie het
perforatieverzoek is gehonoreerd.
Deze gegevens worden slechts geregistreerd als ze afkomstig zijn uit de gemeentelijke
basisadministratie, uit kerkelijke gemeenten, of van betrokkene zelf.
In geval van vertrek van een gemeentelid naar een andere gemeente wordt, volgens hetgeen is
bepaald in ordinantie 2-2-11, dit gemeentelid door de kerkenraad aanbevolen in de pastorale zorg
van de kerkenraad van de nieuwe woongemeente. Bij het vertrek van een lid van de gemeente naar
elders worden de desbetreffende gegevens uit het register van gemeenteleden toegezonden aan de
gemeente van vestiging. Het formulier waarop deze gegevens uit het register van gemeenteleden
worden vermeld wordt in de praktijk ook wel aangeduid met de woorden ´bewijs van lidmaatschap`.
De woorden ´naar elders`, zoals opgenomen in ordinantie 2-2-11, impliceren dat deze regel geldt
voor zowel de situatie waarin een gemeentelid verhuist naar een andere plaats en op grond daarvan
wenst te behoren tot een nieuwe woongemeente binnen de kerk, als de situatie waarin dit lid
aangeeft over te willen gaan tot een gemeente die niet tot de kerk behoort.
De kerkorde heeft bij deze informatieoverdracht voor beide situaties tot uitgangspunt gekozen dat
de verklaring dat iemand lidmaat (belijdend lid) is, tevens geldt als attestatie over belijdenis en
wandel. Dit zou ook als zodanig in het schrijven van de kerkenraad vermeld kunnen worden.
Dat betekent, dat in de over te dragen gegevens van het betreffende gemeentelid geen inhoudelijke
mededelingen worden gedaan over diens belijdenis en wandel, tenzij het consistorie van de
gemeente van vertrek aan het consistorie van de gemeente van vestiging bericht dat op de
betrokkene een maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast. In dat geval zal
van deze maatregel dus in een afzonderlijk schrijven melding worden gemaakt. De kerkorde kiest dit
uitgangspunt, omdat het opzicht over gemeenteleden een bevoegdheid betreft die uitsluitend
toebehoort aan het consistorie.
Uit de regeling die in ordinantie 2-2-11 is vastgelegd volgt, dat de gemeente waaruit het gemeentelid
vertrekt de geregistreerde gegevens dus niet afgeeft of meegeeft aan het vertrekkende gemeentelid.
Aldus beoogt de kerkorde te voorkomen dat gemeenteleden (al dan niet door eigen toedoen) in een
pastoraal vacuüm zouden kunnen geraken. Ingevolge ordinantie 2-2-3 worden deze gegevens
vervolgens verwijderd uit het ledenregister, omdat dit gemeentelid niet meer voldoet aan de criteria
van ordinantie 2-1 op grond waarvan registratie plaats heeft gevonden.

5. Vertrek naar of verblijf in het buitenland
Het kan gebeuren dat leden van de kerk naar het buitenland vertrekken, maar zich daar niet kunnen
aansluiten bij een hersteld hervormde gemeente of een verwante kerk. Ook kan het gebeuren dat zij
in het buitenland wonen en Hersteld Hervormd willen worden. Deze leden kunnen zelf een verzoek
tot lidmaatschap indienen. Daarbij geldt het volgende (ordinantie 2-1-4):
▪ Als zij (gaan) wonen in een gebied dat grenst aan een hersteld hervormde classis (feitelijk
gaat het dan dus alleen om leden in Duitsland of België) kunnen ze door het breed
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▪

moderamen van die classis worden ingeschreven in het ledenregister van de
voorkeursgemeente. Hier kan het breed moderamen alleen toe besluiten als zij instemming
heeft ontvangen van de kerkenraad van de voorkeursgemeente.
Als zij niet (gaan) wonen in een gebied dat aan een hersteld hervormde classis grenst,
kunnen zij worden ingeschreven in een ledenregister dat door het breed moderamen van de
generale synode wordt bijgehouden. Dit breed moderamen wint zo mogelijk advies in van de
(voormalige) woongemeente.
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Bijlage
Ordinantie 2
Artikel 1 Wie tot een gemeente behoren
1. Elke gemeente heeft haar door de kerk vastgestelde grenzen en wordt - naar de indeling,
bedoeld in het bepaalde in ordinantie 1-30-1 - aangeduid als de Hersteld Hervormde Gemeente
te ...<plaatsnaam>...
2. Tot een bepaalde gemeente behoren, behoudens de uitzondering omschreven in lid 2a van dit
artikel, alle leden van de kerk die binnen haar grenzen hun vaste woonplaats hebben.
2a a. In deze ordinantie wordt verstaan onder ‘woongemeente’, de gemeente binnen wier door
de classicale vergadering vastgestelde grenzen iemand zijn woonplaats heeft.
b. In deze ordinantie wordt verstaan onder ‘voorkeursgemeente’, de gemeente waarbij
iemand uit een andere woongemeente wenst te behoren.
c. Tot een bepaalde gemeente (de voorkeursgemeente) behoren - behoudens dispensatie
door het breed moderamen van de classicale vergadering van de voorkeursgemeente,
ingeval van niet- gemeenten - ook degenen, die hun vaste woonplaats hebben binnen een
woongemeente, aangrenzend aan de voorkeursgemeente, wanneer zij door of namens de
kerkenraad van de voorkeursgemeente zijn ingeschreven in het register van
gemeenteleden, op grond van een besluit van zowel de kerkenraad van de woongemeente
als een besluit van de kerkenraad van de voorkeurgemeente. Van deze besluiten wordt het
betrokken gemeentelid schriftelijk in kennis gesteld door de kerkenraad van de
voorkeursgemeente. Eventuele inschrijving geschiedt met ingang van de datum waarop de
kerkenraad van de voorkeursgemeente heeft beslist, met inachtneming van lid 2b van dit
artikel. Zolang deze inschrijving van kracht is, behoren deze leden niet tot de
woongemeente en hebben zij aldaar geen stembevoegdheid en geen financiële
verplichtingen.
2b Een verzoek tot inschrijving in de voorkeursgemeente wordt schriftelijk en met redenen
omkleed ingediend bij de (wijk)kerkenraad van de voorkeursgemeente. Een afschrift van dit
verzoek wordt door de (wijk)kerkenraad van de voorkeursgemeente toegezonden aan de
(wijk)kerkenraad van de woongemeente en - in geval van overschrijving naar of uit een centrale
gemeente - aan de betrokken centrale kerkenra(a)d(en).
2c Het verzoek tot inschrijving in een voorkeursgemeente wordt door de kerkenraad van de
woongemeente binnen acht weken na ontvangst, met een verklaring waaruit blijkt of deze
kerkenraad daarmee al dan niet instemt, toegezonden aan de kerkenraad van de
voorkeursgemeente.
2d Wanneer de kerkenraad van de woongemeente binnen acht weken géén verklaring heeft
gegeven, wordt deze geacht tegen inwilliging van het verzoek géén bezwaar te hebben.
Wanneer deze weigert de gevraagde instemming te geven, dan zendt hij deze weigering, die
met redenen omkleed dient te zijn, binnen acht weken toe aan de kerkenraad van de
voorkeursgemeente en aan het betrokken gemeentelid. Het betrokken gemeentelid kan in dat
geval beroep aantekenen tegen deze beslissing bij het breed moderamen van de classicale
vergadering, dat terzake een eindbeslissing geeft.
e
2
Een besluit tot inschrijving in een voorkeursgemeente wordt door de kerkenraad van de
voorkeursgemeente slechts genomen, indien bijzondere overwegingen van pastorale aard ten
aanzien van een gemeentelid daartoe aanleiding geven en de belangen van de
betrokken
gemeenten zich niet tegen een dergelijk besluit verzetten. Indien de kerkenraad van de
voorkeursgemeente instemming weigert, kan het betrokken gemeentelid beroep instellen
tegen deze beslissing bij het breed moderamen van de classicale vergadering, dat ter zake een
eindbeslissing geeft.
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2f

2g
2h

2i

3.

4.

Voor kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar wordt het verzoek tot inschrijving in een
voorkeursgemeente ingediend door de ouders, de ouder die de ouderlijke macht uitoefent of
de voogd(es).
Verhuizing van een lid, ingeschreven in een gemeente op grond van ordinantie 2-1-2a, naar een
nieuwe woongemeente, doet deze inschrijving vervallen.
Degene die op grond van ordinantie 2-1-2a is ingeschreven in een voorkeursgemeente, kan zich
te allen tijde op zijn schriftelijk verzoek (weer) in het ledenregister van de woongemeente doen
opnemen, zijn band met en zijn rechten en plichten jegens de
voorkeursgemeente
vervallen en hij in zijn rechten en plichten jegens de woongemeente wordt hersteld. Dit
schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de kerkenraad van de woongemeente, die daarvan
kennis geeft aan de kerkenraad van de gemeente waar hij was ingeschreven. De kerkenraad
van de woongemeente geeft het betrokken gemeentelid schriftelijk kennis van de datum, met
ingang waarvan hij is ingeschreven. Deze datum ligt niet eerder dan zes maanden na de datum
van de vorige overschrijving.
Zowel de kerkenraad van de woongemeente, als de kerkenraad van de voorkeursgemeente,
zijn gehouden overschrijvingen in de zin van lid 2a tot en met 2h van dit artikel schriftelijk te
melden aan het breed moderamen van de classicale vergadering. Deze is op zijn beurt
gehouden het college van visitatoren-classicaal hieromtrent te informeren.
Allen die bij een gemeente als lid zijn ingeschreven blijven tot haar behoren zolang zij niet door
verandering van woonplaats, door een verzoek als bedoeld in ordinantie 2-1-2h of door een
besluit als bedoeld in ordinantie 2-1-2a in een andere gemeente worden opgenomen, naar het
buitenland vertrekken, tot een andere kerkgemeenschap overgaan, door een uitdrukkelijke
verklaring aan de kerkenraad zich van de gemeenschap der kerk afscheiden, of bij bijzondere
maatregel tot handhaving van de kerkelijke tucht van haar gemeenschap zijn afgesneden.
Leden van de kerk die naar het buitenland vertrekken en zich daar niet kunnen aansluiten bij een
in haar verband opgenomen hervormde gemeente of bij een verwante kerk en zij, die in gelijke
omstandigheden leden van de kerk worden,
 worden desgewenst op hun verzoek aan het breed moderamen van de classicale vergadering
wier ressort grenst aan hun feitelijke woonplaats in één van de aan Nederland grenzende
landen, ingeschreven in het register van gemeenteleden van de voorkeursgemeente. Het
breed moderamen van de classicale vergadering besluit hiertoe niet eerder dan dat het
daartoe instemming heeft ontvangen van de kerkenraad van de voorkeursgemeente;
 worden in overige situaties op hun verzoek, voor zover van toepassing daarover geadviseerd
door de (voormalige) woongemeente, in een daartoe door of vanwege het breed
moderamen van de generale synode bijgehouden register van leden en lidmaten van de kerk
opgenomen.
Generaal pardon ten aanzien van de perforatieregeling, vastgesteld door de generale synode
van de Hersteld Hervormde Kerk op 28 januari 2006.
De generale synode, bijeen in haar vergadering van 28 januari 2006, gehoord hebbende de wens
van gemeenten, om de leden die zich vanaf 1 mei 2004 bij haar gevoegd hebben tot volwaardig
lid van die gemeenten te verklaren, teneinde gegroeide pastorale banden in tact te laten en
daardoor het kerkelijk leven in de gemeente te bevorderen,
besluit,
1.
dat zij, die in de periode van 1 mei 2004 tot en met 28 januari 2006, ten gevolge van het
meegaan van hun woongemeente naar de Protestantse Kerk in Nederland, aansluiting
hebben gezocht en gevonden bij een andere gemeente binnen dezelfde classis, dan wel
een aan hun woongemeente aangrenzende voorkeursgemeente in een andere classis, én
2.
in die voorkeursgemeente, door of namens de kerkenraad, uiterlijk 28 januari 2006,
reeds zijn opgenomen in het register van gemeenteleden, én
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3.

niet tevens nog zijn ingeschreven in het register van gemeenteleden van hun
woongemeente,
geacht worden, behoudens eerdere dispensatie van het breed moderamen van de
classicale vergadering, met ingang van 28 januari 2006 lid te zijn geworden van de
voorkeursgemeente en mitsdien lid te zijn gebleven van de Nederlandse Hervormde
Kerk.

Toelichting:
In dit besluit wordt verstaan onder:
- ‘woongemeente’: de gemeente binnen wier door de classicale vergadering ná 1 mei 2004
vastgestelde grenzen, iemand zijn woonplaats heeft;
- ‘voorkeursgemeente’: de gemeente waarbij iemand uit een andere woongemeente wenst te
behoren.
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