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Kerkvoogdij/Diaconie HHG [naam gemeente] 
t.a.v. de heer 
A 
W 
 
 
 
 
Betreft:  verklaring rechtspersoonlijkheid 
Kenmerk: KB 
 
 
 
 
Veenendaal, [datum] 
 
 
Geacht college, 
 
 
In de bijlage bij deze brief treft u een verklaring aan die uw bank of notaris nodig heeft om de 
rechtspersoonlijkheid en bevoegdheid van de kerkvoogdij en / of de diaconie van uw gemeente te kunnen 
vaststellen. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk 
 
 
 
 
 
B. Noteboom 

 
 
  



VERKLARING KERKGENOOTSCHAP / VERTEGENWOORDIGING 
 
Hierbij verklaren ondergetekenden, officiële vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Kerk, 
 
Leendert Willem Charles Ruijgrok, geboren te Delft op 16 december 1955, predikant en preses van het 
breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, en  
Rudolf Pieter van Rooijen, geboren te ’s-Gravenhage op 14 juni 1955, predikant en scriba van het 
breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk, 
 
dat: 
a. per 1 mei 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk juridisch is gefuseerd met twee andere 
 kerken  en is opgegaan in de nieuw opgerichte Protestantse Kerk in Nederland; 
b. een aantal gemeenten niet mee wenste te gaan met deze fusie, maar wenste te blijven op  de 

grondslag en de belijdenissen zoals deze van kracht waren in de Nederlandse Hervormde Kerk 
en verwoord in de Kerkorde NHK van 1951; 

c. deze gemeenten door middel van een Akte van Herstel op 29 april 2004 het verband van 
 Nederlandse Hervormde gemeenten (in Hersteld Verband) hebben gevormd, met als 
 werknaam “Hersteld Hervormde Kerk”; 
d. de Hersteld Hervormde Kerk een kerkgenootschap is in de zin van art. 2:2 Burgerlijk 
 Wetboek (Wettekst: 1. Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en 
 lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid. 2. Zij worden geregeerd door 
 hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. Met uitzondering van artikel 5 
 gelden de volgende artikelen van deze titel niet voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan 
 is geoorloofd, voor zover deze is te verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge 
 verhoudingen.); 
e. de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente], maakt als zelfstandig onderdeel, deel 

uit van de Hersteld Hervormde Kerk; 
f. de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente], en de diaconie van deze gemeente, 

bezitten beide rechtspersoonlijkheid; 
g. Ingevolge het eigen statuut (kerkorde) wordt de gemeente in alle vermogensrechtelijke zaken in 

en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van kerkvoogden (ordinantie 16-4-1); 
h. Ingevolge ordinantie 16-4-2 is het college van kerkvoogden bevoegd tot het verrichten van alle 

rechtshandelingen; 
i. ingevolge Ordinantie16-4-3 zijn de voorzitter en de secretaris van het college van kerkvoogden 

(zie bijgevoegd aanhangsel) van de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente]  de 
gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen; 

j. Het college van diakenen is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen betreffende 
de diaconie (ord. 15-12-3); 

k. De diaconie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van diakenen. 
            (ord.15-13-1); 
l. De Hersteld Hervormde Kerk is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. Het Kamer van Koophandel nummer van de Hersteld Hervormde Kerk is 30269939; 
m. De Hersteld Hervormde Kerk is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, 

(www.cioweb.nl); 
n.  De Hersteld Hervormde Kerk, en haar zelfstandige onderdelen, beschikken over een ANBI 

groepsbeschikking (www.Belastingdienst.nl); 
o. de Hersteld Hervormde Kerk is gevestigd op het adres van het kerkelijk bureau van de 
 Hersteld Hervormde Kerk te 3905 PC Veenendaal, Vendelier 51-D, 0318 – 50 55 41 
 (www.hersteldhervormdekerk.nl) 
 
Veenendaal, [datum] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok,      Ds. R.P. van Rooijen, 
preses generale synode       scriba generale synode  
 

http://www.cioweb.nl/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhangsel bij de Verklaring van kerkgenootschap van [datum]. 
 
ten behoeve van de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente]. 
 
Volgens opgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente] zijn de volgende personen 
bevoegd de gemeente te vertegenwoordigen: 
 
College van Kerkvoogden (kerkvoogdij): 
Onderstaande personen maken deel uit van de kerkvoogdij.  
 
 
Voorzitter: [naam], geboren op …, wonend te [woonplaats]  

([adres], [postcode]).  
 
Secretaris: [naam], geboren op …, wonend te [woonplaats]  

([adres], [postcode]). 
Evt. Penningmeester:  
 
 
NB:  Dit Aanhangsel maakt geen deel uit van de verklaring kerkgenootschap.  

Wijziging in de personen maken de verklaring niet ongeldig. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhangsel bij de Verklaring van kerkgenootschap van [datum]. 
 
ten behoeve van de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente]. 
 
Volgens opgave van de Hersteld Hervormde Gemeente te [naam gemeente] zijn de volgende personen 
bevoegd de gemeente te vertegenwoordigen: 
 
College van Diakenen (diaconie): 
Onderstaande personen maken deel uit van de diaconie.  
 
 
Voorzitter: [naam], geboren op …, wonend te [woonplaats]  

([adres], [postcode]). 
 
Secretaris: [naam], geboren op …, wonend te [woonplaats]  

([adres], [postcode]). 
 
Evt. Penningmeester:  
 
 
NB:  Dit Aanhangsel maakt geen deel uit van de verklaring kerkgenootschap.  

Wijziging in de personen maken de verklaring niet ongeldig. 
 


