Protocol Verhuizingen

1. De algemene regel is: als gemeenteleden binnen onze kerkelijke gemeente verhuizen, vallen
ze onder de pastorale zorg van de wijk waarin hun nieuwe adres bij de kerkelijke
administratie bekend is.
2. Verzorgingshuis De Hoge Es valt onder wijk Zuid.
3. Verzorgingshuis De Parallel valt onder wijk Noord.
4. De gemeenteleden die verhuizen naar de verpleegafdeling van De Hoge Es of De Parallel of
die in Villa Attent verblijven, blijven vallen onder de pastorale zorg van de wijk en sectie
waarin zij het laatst hebben gewoond.
5. Verzorgingshuis De Blenke, Verpleegafdeling Duivecate (bij De Blenke) en verpleeghuis
Krönnenzommer vallen onder de kerkelijke gemeente Hellendoorn. De gemeenteleden die
daarheen verhuizen worden automatisch door de landelijke ledenadministratie
overgeschreven naar de kerk van Hellendoorn, maar ze worden vervolgens door het kerkelijk
bureau van Hellendoorn weer als voorkeurlid naar onze kerk overgeschreven. Men blijft dus
lid van de Prot.Gemeente Nijverdal en de gemeente- of familieleden hoeven hiervoor geen
verzoek in te dienen.
6. De Kruidenwijk valt onder de kerkelijke gemeente Hellendoorn/De Schaapskooi.
Gemeenteleden die daarheen verhuizen, worden automatisch door de landelijke
ledenadministratie overgeschreven naar de Prot.Gemeente Hellendoorn. Als zij lid willen
blijven van onze kerk moeten ze dit zelf kenbaar maken aan ons kerkelijk bureau (het kan
eventueel ook gemeld worden bij het kerkelijk bureau van de Prot.Gemeente Hellendoorn).
Een telefoontje of mailtje is hiervoor voldoende. Zij vallen dan onder de pastorale zorg van
wijk Noord.
7. De Heemtuin valt onder de Prot.Gemeente Nijverdal. Gemeenteleden die daarheen
verhuizen, hoeven dus geen actie te ondernemen; zij blijven gewoon lid van onze kerk.
8. Studenten die naar elders verhuizen, worden door de landelijke ledenadministratie
automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe woonplaats. Als zij lid willen
blijven van onze kerk moeten ze dit zelf kenbaar maken aan het kerkelijk bureau van de
Prot.Gemeente Nijverdal, zodat er voorkeurlidmaatschap kan worden aangevraagd. Ze
blijven dan vallen onder de pastorale zorg van de wijk en sectie van hun ouders.
9. Gemeenteleden die verhuizen naar een verzorgingshuis buiten Nijverdal/Hellendoorn (dus
Wierden, Rijssen, Almelo, Den Ham) worden door de landelijke ledenadministratie
automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe woonplaats. Als zij lid willen
blijven van onze kerk moeten ze dit zelf (of via de familie) kenbaar maken aan ons kerkelijk
bureau. Een telefoontje of mailtje* is hiervoor voldoende. Ze worden dan voorkeurlid en
blijven vallen onder de pastorale zorg van de wijk en sectie waarin ze het laatst gewoond
hebben.
10. Gemeenteleden die verhuizen naar een verpleeghuis buiten Nijverdal/Hellendoorn worden
door de landelijke ledenregistratie automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe
woonplaats. Ons kerkelijk bureau stuurt deze leden/familieleden een brief met de vraag of zij
lid willen blijven van onze kerk of dat zij pastoraal bezocht willen worden vanuit de kerk in
hun nieuwe woonplaats. Afhankelijk van de reactie hierop worden deze leden voorkeur lid
van onze kerk en blijven vallen onder de pastorale zorg en sectie waarin ze het laatst
gewoond hebben

