
Attestatie (of een verklaring met kerkelijke gegevens) 

Als je door verhuizing of om een andere reden van kerkelijke gemeente verandert, heb je soms een 

attestatie of een verklaring met kerkelijke gegevens nodig. 

 

Omdat hier nog al eens misverstanden over zijn, hieronder een korte uitleg. 

 

Een attestatie is een brief van de ene kerkenraad aan een andere kerkenraad waarin je een 

gemeentelid bij vertrek aanbeveelt in de pastorale zorg van de kerkenraad van de gemeente waarbij 

hij/zij zich aansluit. Als dat voor de pastorale zorg nodig is, wordt er informatie over het vertrekkende 

gemeentelid aan de ontvangende kerkenraad verstrekt.   

Deze informatie is voor het betreffende gemeentelid altijd beschikbaar. Een attestatie is weliswaar 

een brief van de ene kerkenraad aan de andere, maar deze verklaring wordt in een open enveloppe 

aan het vertrekkende gemeentelid meegegeven.  Hij/zij zorgt er zelf voor dat de attestatie bij de in 

verklaring genoemde ontvangende kerkenraad terecht komt. 

In overleg met het vertrekkende gemeentelid kan de kerkenraad naast de attestatie ook een mede-

deling sturen aan de kerk waar men zich aan wil sluiten. 

 

Als je een attestatie wilt ontvangen, kun je daar bij de kerkenraad van de eigen gemeente onder 

opgaaf van redenen om vragen. Hierbij is het nodig dat je ook aangeeft bij welke kerk je je aan wilt 

sluiten.  

 

In het verleden werden attestaties alleen geschreven aan kerkenraden van kerken van het eigen 

kerkverband of van kerkverbanden die we officieel als kerk van Jezus Christus erkend hebben. 

Tegenwoordig gaan we daar soepeler mee om. We geven attestaties voor overgang naar ieder kerk 

die wij zien als kerk van Jezus Christus, ook al is er geen officiële kerkelijke erkenning.  



Als de ontvangende gemeente een attestatie weigert, omdat er geen officiële erkenning is, kunnen 

we alsnog een verklaring met kerkelijke gegevens verstrekken. 

 

Verhuizing maar je weet nog niet waar je lid wordt 

Als we niet weten bij welke gemeente je aansluiting zoekt, kunnen we geen attestatie verstrekken. 

Het beste is om nog even lid te blijven van de huidige gemeente en in je nieuwe woonplaats zo snel 

mogelijk je te oriënteren op een kerk waar je bij aan wilt sluiten. Zodra je een keus gemaakt hebt, 

kun je om een attestatie vragen. 

Als dit proces van zoeken langer duurt en je geen contact meer hebt met onze gemeente is het beter 

om je uit te schrijven als lid. Zodra je een gemeente gevonden hebt kun je alsnog een attestatie 

opvragen. 

 

Uitschrijving 

Ook als je niet verhuist, maar je al langere tijd geen daadwerkelijk band meer hebt met de gemeente, 

is het op den duur voor de hand liggend om je je als lid te laten uitschrijven. Hiertoe kun je zelf een 

verzoek bij de kerkenraad indienen, maar de kerkenraad kan hiertoe ook – zo mogelijk in overleg – 

zelfstandig toe besluiten. 

 

Bekendmaking 

Van het verstrekken van een attestatie of van een uitschrijving als lid wordt altijd mededeling gedaan 

aan de gemeente. In de correspondentie hierover zullen we aangeven in welke kerkdienst dit 

gebeurt. We gaan ervan uit dat het vertrekkende lid zelf ervoor zorgt, dat familie en vrienden hiervan 

van te voren op de hoogte zijn. 

 


