
Formulier voor inschrijving 
als lid en/of betrokkene van de 
Pinkstergemeente Filadelfia

U bent altijd van harte welkom in onze gemeente!
Het is voor ons waardevol om over de contactgegevens van onze gemeenteleden en 
vaste bezoekers te beschikken. Op die manier kan de leiding van de gemeente waar 
nodig met u communiceren. Wij stellen het op prijs als u dit formulier invult. Voor 
wijzigingen van uw gegevens en eventuele vragen kunt u mailen met 
secretariaat@filadelfiagemeente.org. 

In onze gemeente maken wij onderscheid tussen leden en betrokkenen. Als u 
regelmatig onze samenkomsten bezoekt en u bent ouder dan 18 jaar bent, dan 
kunnen wij u inschrijven als betrokkene. Om ingeschreven te worden als lid moet u 
gedoopt zijn door onderdompeling. Als lid heeft u het recht om tijdens vergaderingen 
te stemmen en om eventueel als coördinator, diaken of oudste te functioneren.
Leden onderschrijven de volgende afspraken om zich “in te voegen als levende 
stenen” (1 Petrus 2:5). 

1. Ik ben/wij zijn overtuigd dat de Bijbel ons leert om in een plaatselijke gemeente 
deel te hebben aan het lichaam van Christus;

2. Ik wil/wij willen meewerken aan de opbouw en uitbreiding van onze gemeente 
zoals Gods Woord ons dat leert (Efeziërs 4:12-16); 

3. Ik zal mijn/wij zullen onze verantwoordelijkheid ook in materiële zin 
onderkennen en financieel bijdragen naar de richtlijnen uit Gods Woord (o.a. 
Maleachi 3:10 en 1 Corinthiërs 16:1 en 2); 

4. Ik wil mij/wij zullen ons stellen onder de leiding van de gemeente; 
5. Ik kan/wij kunnen terug vallen op de herderlijke zorg van de leiding van de 

gemeente; 
6. Ik wil/wij willen de Bijbelse onderwijzingen en principes volgen zoals die zijn 

vastgesteld in onze geloofsbelijdenis (zie de website).
7. Ik zal/wij zullen zoveel mogelijk de onderlinge samenkomsten en activiteiten 

trouw blijven volgen. 
8. Ik heb/wij hebben er geen bezwaar tegen als onze namen en gegevens 

opgenomen worden in het adresboekje van de gemeente. Als er wel bezwaar is, 
wilt u dit dan laten weten aan het secretariaat?

De gegevens die u beschikbaar stelt zullen alleen gebruikt worden voor communicatie 
binnen de gemeente en zullen niet aan derden worden verstrekt.



Leden van uw gezin (voor zover van toepassing)
Naam en voorl. Tussenv. Achternaam1 M/V Geb.Dat.

Partner Evt. meisjesnaam dd-mm-jjjj

Partner Evt. meisjesnaam

Kind Indien afwijkend

Kind Indien afwijkend

Kind Indien afwijkend

Kind Indien afwijkend
Burgerlijke staat:
Huwelijksdatum:
Ingezegend door:

Contactgegevens
Adres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Doopgegevens voor leden
Lid Naam Datum 

doop
Evt. bijzonderheden

❏

❏
Alle andere genoemde personen worden toegevoegd als betrokkenen.

Talenten die u beschikbaar wilt stellen aan de gemeente en eventuele werkzaamheden 
bij christelijke organisaties
Ik kan...
Ik vind het leuk om...
Ik bied aan om...

Getekend te: Datum: 
Handtekening:
Dit formulier graag ingevuld aan een oudste geven. De raad zal dan volgens de statuten de 
aanvraag behandelen. In de eerstvolgende ledenvergadering of op een zondagmorgen worden 
de nieuwe leden dan voorgesteld.

1 Voor de vrouwelijke partner s.v.p. haar meisjesnaam. Voor kinderen alleen indien anders dan 
de achternaam van de mannelijke partner (indien aanwezig)


