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De secretaris: het geheugen van het kerkbestuur.  

Je bent secretaris van de gemeente. Je voorganger heeft de administratie 

overgedragen en je hopelijk redelijk wegwijs gemaakt. Jij bent als het ware het 

nieuwe geheugen van het kerkbestuur. In jouw administratie staat wat er in het 

verleden is beslist en uitgevoerd. Je hebt de correspondentie van vele jaren in 

beheer. In de ledenadministratie beschik je over gegevens van leden toen en nu. Het 

is een verantwoordelijke taak. Af en toe kun je tegen vragen en zaken oplopen  

waarop je het antwoord schuldig blijft of waarbij je kennis ontoereikend blijkt. 

Vandaar deze brochure. Wat zijn je taken als secretaris en hoe vervul je ze?  

 

Wat doet een secretaris? 

 Primair ben je bestuurslid van de plaatselijke gemeente en daarom mede 

verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming. Als afgeleide van die 

functie verricht je ook de volgende taken 

 Bijhouden en beheer van de administratie van de gemeente 

 Bijhouden en beheren van het ledenbestand 

 Notuleren van bestuursvergaderingen. Notuleren van huishoudelijke- en 

andere algemene vergaderingen 

 Bewaken en afhandelen van bestuursbesluiten/actiepunten en de daaraan 

verbonden termijnen en data. 

 Correspondentie voeren namens de gemeente 

 Per kwartaal informatie verschaffen aan de Unie 

 

Beheer van de ledenlijst 

Het meest waarschijnlijke is dat je een ledenlijst van je voorganger hebt geërfd. Als 

secretaris beheer je die lijst. Je kunt niet zelfstandig bepalen wie er wel of niet op 

komt te staan. Er kan geen naam aan de ledenadministratie van de gemeente 

worden toegevoegd noch worden verwijderd, zonder dat dit eerst bij de gemeente 

in stemming is gebracht. De basis van de lijst bestaat uit een (digitale) karthoteek. 

Voor ieder lid is er een (digitale) kaart met persoonsgegevens. 
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Wanneer voeg je een naam toe? 

 

 Wanneer iemand is gedoopt en de gemeente die persoon heeft opgenomen 

als lid. Dat gebeurt meestal onmiddellijk na de doophandeling. Zorg er voor 

dat je de juiste gegevens krijgt van het nieuw gedoopte lid. Het 

onderstaande formulier laat zien wat er nodig is. Je kunt het formulier 

downloaden van de website: www.adventist.nl. Klik afdelingen en daarna 

klik secretariaat. Onder de rubriek resources tref je naast deze brochure ook 

de formulieren die je nodig hebt aan.  

o Gebruik bovenstaande het formulier inschrijving nieuw lid door 

doop 

 

 Je voegt een naam toe wanneer iemand wordt overgeschreven uit een 

andere gemeente. De procedure daarvoor is als volgt.  

o Wanneer een gemeentelid aangeeft lid te willen worden van jouw 

gemeente, ontvang je van de gemeentesecretaris van zijn oude 

gemeente een bericht met de vraag of jouw predikant het lid zou 

willen bezoeken. Dit bezoek kan het overschrijvingsproces 

versoepelen. Het verhuizende gemeentelid ontvangt een kopie van 

dit verzoek. Maar….  

o In de praktijk wordt deze eerste fase vaak overgeslagen.  

o Vaker verloopt de procedure als volgt: het verhuisde lid vraagt aan 

jou of hij kan worden overgeschreven uit zijn oude gemeente. Je 

stuurt dit verzoek (er is een formulier voor) aan de 

gemeentesecretaris van de (oude) gemeente waar het gemeentelid 

tot dan toe is ingeschreven.  

 Gebruik voor bovenstaande het formulier: verzoek tot 

overschrijving(blad 1 van 2) 

 

o Bij ontvangst legt de secretaris van de oude gemeente dit verzoek 

voor aan de predikant of ouderling van de oude gemeente, die op zijn 

http://www.adventist.nl/
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beurt het verzoek voorlegt aan zijn kerkenraad. Na ampel beraad 

adviseert de kerkenraad de gemeente of zij kunnen instemmen met 

de overschrijving. Waarom zo ingewikkeld? Omdat het af en toe gebeurt dat 

leden die in hun oude gemeente onder censuur staan, of in onmin leven met die 

gemeente, zich laten overschrijven naar een nieuwe gemeente die van niets weet. 

De oude gemeente moet dus eerst positief adviseren, voordat iemand kan worden 

overgeschreven. Het is van belang dat alle gemeenten en vooral de secretarissen 

zich aan deze procedure houden. Een lid dat overschrijving aanvraagt heeft dus de 

instemming van zijn oude gemeente nodig. Als secretaris dien je deze procedure 

goed te bewaken. Dat kan veel misverstand en ellende voorkomen. Bij een negatief 

advies ligt het voor de hand dat de predikanten van de betrokken gemeenten 

contact met elkaar opnemen.  

Indien er geen bezwaar is ontvangt u van de secretaris van de “oude” 

gemeente het formulier gemeentebrief  

 

o Wanneer u de gemeentebrief heeft ontvangen zal het bestuur van uw 

gemeente een voorstel tot opname voorleggen aan de gemeente. 

Indien de gemeente instemt met de opname stuurt u  

 een bericht van opname naar de oude gemeente. 

 Tegelijkertijd stuurt u een bericht van in- en overschrijving 

naar het secretariaat van de Nederlandse Unie. 

 

RAADPLEEG HET KERKELIJK HANDBOEK BLZ 54-56 VOOR DE VOLLEDIGE 

PROCEDURE INZAKE OVERSCHRIJVING 

 

 

 Je voegt een naam toe wanneer iemand wordt opgenomen op basis van 

geloofsbelijdenis. De procedure daarvoor is als volgt: 

o In een viertal situaties is het mogelijk personen, die de boodschap der  

Zevende-dags Adventisten hebben aangenomen, op basis van hun 

geloofsbelijdenis op te nemen in de plaatselijke gemeente: 
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1.  De persoon in kwestie is een christen, afkomstig van een 

kerkgenootschap, waar hij reeds de doop der onderdompeling, zoals 

die geleerd wordt door het Kerkgenootschap der Zevende-dags 

Adventisten, heeft ondergaan. 

2.  De persoon in kwestie is zevende-dags adventist, maar is 

afkomstig uit een gebied waar, als gevolg van de plaatselijke situatie, 

de gemeente niet in staat is een verzoek tot overschrijving in te 

dienen. 

3.  De persoon in kwestie is zevende-dags adventist, maar hij krijgt bij 

de gemeente waar hij is ingeschreven geen enkele respons op zijn 

verzoek tot overschrijving. In een dergelijk geval dient de unie te 

worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Indien de 

gemeente in kwestie onder een andere unie of conferentie valt, 

dienen beide instanties te worden ingeschakeld.  

4.  De persoon in kwestie is lid geweest, maar zijn lidmaatschap is 

destijds ingetrokken omdat hij/zij al een tijd niet meer in de kerk 

kwam. Deze persoon is echter altijd oprecht zijn geloof in Christus 

blijven belijden. 

o Gebruik voor bovenstaande het formulier inschrijving nieuw lid door 

doop/belijdenis 

 

o NB: Men dient zeer zorgvuldig te werk te gaan bij de opname van nieuwe leden 

wanneer zij in het verleden lid zijn geweest van een andere gemeente binnen het 

kerkgenootschap. Er zijn vele voorbeelden van personen van wie het lidmaatschap 

in de ene gemeente is ontnomen en die zich vervolgens aanmelden bij een andere 

gemeente voor opname op grond van hun geloofsbelijdenis. Wanneer iemand 

verzoekt lid op grond van het afleggen van zijn geloofsbelijdenis, moet zijn verleden 

dan ook zorgvuldig worden onderzocht. Predikanten en pastorale medewerkers 

zouden hierbij de unievoorzitter om ondersteuning en advies kunnen vragen. Er 

moet voldoende tijd worden gereserveerd om het onderzoek eventueel verder uit 

te breiden en alle benodigde informatie te verkrijgen.  

 

o NB: Indien iemand het verzoek doet lid te worden op basis van zijn 

geloofsbelijdenis en het blijkt dat hij nog steeds ingeschreven staat bij een andere 
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gemeente binnen het kerkgenootschap, dan dient de procedure tot opname te 

worden stopgezet, totdat de gemeente waar de persoon nog steeds staat 

ingeschreven de vereiste documenten heeft afgegeven. Mocht, nadat de gehele 

procedure is doorlopen, het verzoek tot overschrijving worden geweigerd, dan kan 

de persoon in kwestie, wanneer hij van mening is dat zijn verzoek op onterechte 

gronden is geweigerd, beroep aantekenen bij het Algemeen Kerkbestuur. De 

gemeente waar de persoon tot dan is ingeschreven, dan wel de unie waar deze 

gemeente onder ressorteert, is de aangewezen instantie om te bepalen of deze 

beslissing terecht is of niet. Door deze procedure te volgen, zal  de waardering voor 

de heiligheid van het kerkelijk lidmaatschap toenemen en wordt bevorderd dat, 

waar nodig, fouten kunnen worden hersteld.  

 

o NB: Geen enkele gemeente heeft de bevoegdheid een overschrijvingsverzoek te 

weigeren, tenzij de persoon in kwestie onder de kerkelijke tucht is gesteld. 

Wanneer iemand van wie het lidmaatschap is ontnomen, opnieuw lid wenst te 

worden, zal heropname normaliter voorafgegaan worden door herdoop.  

 

 Je kunt een naam toevoegen wanneer iemand zich meldt uit een ontwricht 

gebied van de wereld. De volgende procedure geldt dan: 

o Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat leden afkomstig zijn uit 

gebieden waarmee op geen enkele wijze communicatie mogelijk is. In 

dergelijke gevallen kan de gemeente waarvan zij nu deel uitmaken, in 

overleg met de unie, genoegen nemen met de informatie die zij op 

dat moment over deze personen heeft, en hen opnemen op basis van 

een geloofsbelijdenis. Mocht op een later tijdstip de communicatie 

met de voormalige gemeente wel weer mogelijk zijn, dan dient de 

gemeente alsnog een brief te sturen waarin melding wordt gemaakt 

van de opname van de betreffende gemeenteleden.  

o Gebruik voor bovenstaande het formulier inschrijving nieuw lid door 

doop/belijdenis 
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Wanneer haal je iemand van de ledenlijst af? 

 

 Je verwijdert iemand van de ledenlijst wanneer deze is overgeschreven naar 

een andere gemeente. De procedure daarvoor is als volgt: 

o Je hebt als secretaris een verzoek tot overschrijving ontvangen van de 

nieuwe gemeente. 

o Je laat de predikant en ouderling van je eigen gemeente weten dat dit 

verzoek is ingediend en dat je de gemeente wilt vragen wel of niet 

met de overschrijving in te stemmen. 

o De predikant of ouderling zal op een sabbatochtend de gemeente 

kenbaar maken dat een verzoek tot overschrijving is ingediend. De 

gemeente krijgt een week tot twee weken de tijd om te reageren op 

het verzoek. 

o Het uiteindelijke besluit valt een week later, wanneer het verzoek tot 

overschrijving ter stemming wordt voorgelegd aan de gemeente. Een 

gemeente kan er ook voor kiezen het verzoek tot overschrijving in het 

kerkbulletin te plaatsen en kunnen eventuele bezwaren schriftelijk 

kenbaar worden gemaakt aan de secretaris. Indien er geen bezwaren 

worden ontvangen wordt de overschrijving verder administratief 

afgewikkeld.  

 Het doel van deze tussenliggende periode is leden in de gelegenheid te 

stellen bezwaar te maken tegen deze overschrijving. Deze bezwaren 

dienen niet openbaar gemaakt te worden, maar kunnen kenbaar gemaakt 

worden aan de predikant of ouderling, die op zijn beurt de 

verantwoordelijkheid heeft de kerkenraad op de hoogte te stellen van 

deze bezwaren. De bezwaarhebbende dient in de gelegenheid gesteld te 

worden zijn bezwaren uit te leggen aan de kerkenraad. Indien deze 

bezwaren ongegrond blijken te zijn, moet de bezwaarhebbende dringend 

worden verzocht zijn bezwaren in te trekken. Indien de bezwaren echter 

valide worden geacht, heeft de kerkenraad de plicht deze bezwaren nader 

te onderzoeken. In dergelijke gevallen zal de uiteindelijke beslissing over 

het verlenen van de gemeentebrief worden uitgesteld, totdat de kwestie 

naar tevredenheid is opgelost. Indien er bezwaren zijn in de persoonlijke 

sfeer, dient alles in het werk te worden gesteld om verzoening te 
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bewerkstelligen. Indien er sprake is van openbare fouten, kan besloten 

worden tot kerktuchtelijke maatregelen. Wanneer er sprake is van een 

geestelijke verzwakking, moet men ernaar streven het gemeentelid in 

kwestie te helpen zijn geloof weer te versterken. 

 

o Wanneer de gemeente toestemming heeft gegeven om de 

gemeentebrieven te versturen, vult de secretaris het hiertoe 

bestemde formulier in en stuurt dit aan de secretaris van de 

gemeente in welke het gemeentelid opgenomen wenst te worden. 

Gebruik daarvoor het formulier verzoek tot inschrijving en 

bevestiging van opname. U vult blad 1 in.   

 In de ontvangende gemeente vindt het volgende plaats. De secretaris van 

deze gemeente stuurt deze brief door aan de predikant of ouderling die de 

brief op zijn beurt ter goedkeuring voorlegt aan de kerkenraad. Vervolgens 

wordt het verzoek in de eerstvolgende dienst voorgelezen in de gemeente. 

Hierna volgt een week bedenktijd, waarna de definitieve beslissing ten 

aanzien van de opname van het lid wordt genomen door middel van 

stemming. De secretaris van de ontvangende gemeente voegt daarna de 

naam van het nieuwe lid toe in de kerkelijke ledenadministratie, alsmede 

de datum van opname. De secretaris vult tevens de bevestiging van 

opname in, waarin hij verklaart dat het gemeentelid in de nieuwe 

gemeente is opgenomen en stuurt dit aan de secretaris van de 

gemeente waar het gemeentelid tot dan toe ingeschreven stond. 

 

o Je hoort dus de bevestiging van opname te ontvangen vlak nadat het 

lid is opgenomen in zijn nieuwe gemeente. Pas wanneer je dit hebt 

ontvangen schrijf je het lid uit en staat hij niet langer op de ledenlijst 

van je gemeente. Zolang de procedure nog niet is afgerond en je het 

retourgedeelte van het formulier nog niet hebt ontvangen, mag je 

onder geen beding de naam van het gemeentelid dat overgeschreven 

wenst te worden uit de ledenadministratie verwijderen. Indien dit 

toch gebeurt, wordt de persoon in kwestie zijn kerkelijk lidmaatschap 

onthouden, hetgeen niet wenselijk is. De secretaris, de ouderling, de 

predikant en de unievoorzitter zijn allen verantwoordelijk voor een 
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juist verloop van de overschrijvingsprocedure.  

 

Alternatieve manier van overschrijving—Een divisie kan desgewenst ook andere 

manieren van overschrijving toestaan, wanneer het gaat om overschrijving van 

leden van de ene gemeente naar de andere binnen deze divisie. Echter, wanneer 

leden overgeschreven willen worden naar een gemeente van een andere divisie, 

dient bovenstaande procedure te worden gevolgd.  

 

o Je mag een naam uit de ledenlijst verwijderen bij overlijden.  Wanneer 

een gemeentelid overlijdt, dient de algemeen secretaris zo spoedig 

mogelijk de datum van overlijden in de gemeentelijke 

ledenadministratie te vermelden en de informatie door te geven aan 

het landelijke kantoor: secretariaat@adventist.nl.  

 

o Je mag een lid uitschrijven op eigen verzoek. Wanneer een 

gemeentelid zelf verzoekt uitgeschreven te worden als lid van de 

kerk, dient men dit verzoek uiterst zorgvuldig te behandelen. De kerk 

erkent het recht van een persoon zelf te beslissen al dan niet tot een 

kerk te willen behoren. Echter, wanneer een gemeentelid verzoekt 

uitgeschreven te worden, doet men er goed aan deze persoon enige 

bedenktijd te geven en in deze periode alles in het werk te stellen 

hem op andere gedachten te brengen. Het verzoek tot uitschrijving 

dient aan de kerkenraad overhandigd te worden, die dit verzoek 

vervolgens zal doorsturen naar de gemeente voor behandeling 

tijdens een huishoudelijke vergadering. Uit respect voor de persoon 

in kwestie zal er verder zonder voorafgaande discussie worden 

besloten.  

 

Wat doe je met leden die zijn vertrokken zonder adres achter te laten en met wie 

geen contact meer tot stand komt: vermiste leden? 

 

Vermiste leden blijven op de ledenlijst staan. Het is aan te bevelen om de zoveel tijd 

mailto:secretariaat@adventist.nl


 

 

10 
 

een poging te ondernemen het nieuwe adres te achterhalen. Het kerkelijk handboek 

(blz 238): Wanneer het lid echter verzuimt zijn nieuwe adres achter te laten, geen 

pogingen doet met de thuisgemeente in contact te blijven en het onmogelijk blijkt de 

huidige woonplaats van het gemeentelid te achterhalen, kan hem na een periode van 

twee jaar het lidmaatschap ontnomen worden. Nadat gebleken is dat de 

ambtsdragers alles hebben gedaan om met deze persoon in contact te komen, kan de 

gemeente door stemming besluiten hem het lidmaatschap te ontnemen. De secretaris 

van de gemeente dient vervolgens in de boeken te vermelden: “Huidige verblijfplaats 

onbekend. Besloten de betreffende persoon als vermist te vermelden.” 

 

Verdere informatie betreffende lidmaatschap en ledenlijst 

 Weigering van opname: De gemeente aan wie een verzoek tot overschrijving 

is geadresseerd, is verplicht het nieuwe lid op te nemen, tenzij zij gegronde 

redenen heeft de persoon het lidmaatschap van de gemeente te onthouden. 

Wanneer de gemeente het gemeentelid weigert op te nemen, dient de 

gemeentesecretaris het overschrijvingsverzoek te retourneren aan de 

gemeente die het verzoek heeft verstuurd en daarbij de reden van weigering 

te vermelden. Het gemeentelid blijft in dit geval gewoon lid van de 

gemeente, zoals dat was voordat het verzoek werd tot overschrijving werd 

gedaan. Het gemeentelid dient er in samenwerking met de gemeente alles 

aan te doen om de redenen van weigering op te helderen en weg te nemen.  

 

 Geen overschrijvingsbrieven voor leden die onder de kerkelijke tucht 

vallen. In geen enkel geval mag de gemeente een verzoek tot overschrijving 

van een gemeentelid dat onder kerkelijke tucht is geplaatst in stemming 

brengen. Wanneer dit toch wordt gedaan, betekent dit een inbreuk op de 

geest van de gouden regel.1 

 

 Gemeentebrieven worden alleen gegeven aan leden die niet onder 

kerkelijke tucht staan. Alleen gemeenteleden die niet onder kerkelijke tucht 

staan, kunnen een verzoek tot overschrijving doen en een gemeentebrief 
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aanvragen. In deze gemeentebrief zijn kwalificerende uitspraken echter niet 

op z’n plaats. Wanneer een gemeentelid zich in een andere plaats heeft 

gevestigd, en een onverschillige houding heeft aangenomen ten opzichte van 

de kerk, kan de ouderling in contact treden met de ouderling van de 

beoogde gemeente alvorens verdere stappen te zetten in de officiële 

overschrijvingsprocedure.  

 

 Geen stemming zonder toestemming van het gemeentelid. Onder geen 

enkel beding mag een gemeente een overschrijvingsverzoek in stemming 

brengen zonder voorafgaande toestemming van, of tegen de wil in, van het 

gemeentelid in kwestie. Tevens is het de gemeente niet toegestaan een lid 

op te nemen wiens verzoek op dergelijke wijze tot stand is gekomen.  

o Het kerkelijk lidmaatschap is de persoonlijke relatie van een individu 

met het lichaam van Christus. De kerk dient deze relatie te 

respecteren en zij dient dan ook in haar beleid elke schijn van 

willekeur te vermijden. Anderzijds behoort het gemeentelid het 

welzijn van de kerk voor ogen te houden. Hij dient alles te doen wat 

in zijn vermogen ligt om de kerk te helpen en te voorkomen dat de 

gemeente in problemen komt doordat leden nog wel staan 

geregistreerd in het ledenregister, maar niet meer in de kerk komen 

zijn. Wanneer iemand verhuist uit de gemeente waarvan hij lid is, is 

het tevens zijn plicht medewerking te verlenen door een verzoek tot 

overschrijving te doen.  

o In het geval dat een gemeente door de unie is uitgesloten van de 

gemeenschap der gemeenten, kan het nodig zijn het lidmaatschap 

van loyale gemeenteleden te garanderen door hen tijdelijk over te 

schijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die 

weigeren zich aldus te laten overschrijven. Laatstgenoemden zullen 

als uitgeschreven worden beschouwd, op basis van het uitsluiten van 

de gemeente. De unie heeft de bevoegdheid op verzoek van de loyale 

leden gemeentebrieven op te stellen, zoals die volgens de procedure 

worden gevraagd, en zo nodig een verzoek tot overschrijving aan een 



 

 

12 
 

andere gemeente te doen. 

 

 Kerkenraad en secretaris hebben geen bevoegdheid een verzoek tot 

overschrijving goedkeuren/afgeven zonder de gemeente te raadplegen.. 

De kerkenraad heeft geen eigen bevoegdheid een verzoek tot overschrijving 

in stemming te brengen of leden van andere gemeenten op te nemen op 

basis van dit verzoek. De kerkenraad heeft slechts de bevoegdheid tot het 

doen van aanbevelingen. De bevoegdheid een nieuw gemeentelid al dan niet 

op te nemen ligt uitsluitend bij de gemeente. De gemeentesecretaris heeft 

geen bevoegdheid om zelfstandig namen aan de ledenadministratie toe te 

voegen of te verwijderen, zonder dat deze bij de gemeente in stemming zijn 

gebracht. Alleen wanneer een gemeentelid overlijdt, hoeft zijn naam niet 

door stemming uit de ledenadministratie te worden verwijderd. Het volstaat 

de gemeentesecretaris de datum van overlijden in de administratie op te 

nemen. Noch de kerkenraad, noch de algemeen secretaris van de gemeente 

kan eigenhandig besluiten tot het toevoegen of verwijderen van de naam 

van een gemeentelid. Dit kan alleen als een voorstel hiertoe bij de gemeente 

in stemming is gebracht.  

 

 Geen schaduwlijst. 

In iedere gemeente mag er slechts één ledenregister zijn. Het bijhouden van 

een schaduwlijst, of tweede register, mag onder geen beding worden 

toegestaan. Het ledenregister dient de namen van alle leden te bevatten. Er 

kunnen alleen namen aan toegevoegd worden wanneer de persoon in 

kwestie een verzoek tot lidmaatschap middels doop, geloofsbelijdenis, of 

overschrijving heeft ingediend en dit bij de gemeente in stemming is 

gebracht.  

 

Persoons- en adresgegevens 

 Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het bijhouden en beheren van de 

persoons- en adresgegevens van de leden. Daartoe heb je een (digitale) 
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karthoteek. Voor ieder lidmaat is of wordt er een aparte kaart aangemaakt. 

Welke gegevens heb je nodig? Zie daarvoor het formulier op de website van 

de kerk (www.adventist.nl klik afdelingen, klik secretariaat, klik resources. 

Wijzigingen in burgerlijke staat (gehuwd, weduwe/weduwnaar etc) worden 

bijgehouden. Uiteraard ook (email)adreswijzigingen. Bij elke wijziging 

informeer je ook het secretariaat van de Unie, want daar wordt een centraal 

ledenbestand bijgehouden. Op basis van die centrale gegevens ontvangen 

leden post, gratis bladen, uitnodigingen enz. Als secretaris moet je ervan 

uitgaan dat de leden niet (altijd) zelf hun gegevens doorgeven aan het 

landelijke kantoor of aan de lokale gemeente. Regelmatige controle en 

bijstelling van de gegevens helpt bij het goed functioneren van het pastoraat, 

de diaconie en de administratie van de kerk als geheel. 

 De secretaris zal zeer terughoudend zijn in het vermelden en doorgeven van 

persoonlijke informatie en adresgegevens (bijvoorbeeld een 06 nummer of 

een geheim telefoonnummer). Indien om gegevens gevraagd dient de 

secretaris eerst contact op te nemen met de persoon om wiens gegevens 

wordt gevraagd. 

 

Kwartaal- en eindejaarsrapportages 

 Als secretaris rapporteer je ieder kwartaal en aan het einde van het jaar aan 

het secretariaat van de Unie. Het formulier kun je downloaden vanaf 

www.adventist.nl. Klik op afdelingen, daarna op secretariaat en vervolgens 

op resources. Zie bijlage  

Bij het invullen dien je rekening te houden met het volgende: 

Wanneer aan het einde van ieder kwartaal, alsmede aan het einde van elk kalenderjaar, de 

cijfers worden opgesteld, dienen alle leden waarvan de gemeentebrieven zijn verstuurd, 

maar van wie nog geen bevestiging van de ontvangende gemeente is ontvangen, geteld te 

worden als lid van de gemeente die de gemeentebrief heeft verstuurd. Op het moment dat 

het overschrijvingsformulier retour is gezonden aan de gemeente, waarbij bevestigd wordt 

dat het gemeentelid officieel is opgenomen in de nieuwe gemeente, wordt de naam uit de 

ledenadministratie van de voorgaande gemeente verwijderd. Deze telt derhalve niet meer  

mee bij de eerstvolgende kwartaalrapportage. De ontvangende gemeente zal de naam van 

het nieuwe gemeentelid opnemen in haar ledenadministratie en meetellen bij de 

http://www.adventist.nl/
http://www.adventist.nl/
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eerstvolgende kwartaalrapportage.  

 

 In het kerkelijk handboek staat dat je als secretaris de kwartaalverslagen van 

alle afdelingen bundelt en verstuurt aan het landelijk kantoor.  In de meeste 

gemeenten in Nederland gebeurt dat niet en worden de verslagen verstuurd 

door de verantwoordelijke afdelingshoofden. Je bent verantwoordelijk voor 

het tijdig aanleveren van de eigen verslagen en rapportages. Een aantal van 

deze verslagen is jaarlijks, terwijl andere rapportages elk kwartaal moeten 

worden aangeleverd. Het is belangrijk dat deze rapportages op het daartoe 

door de unie vastgestelde tijdstip aan de unie worden verstuurd, omdat deze 

rapportages als basis dienen voor rapportages die aan andere geledingen van 

de wereldkerk worden verstuurd. De gegevens die nodig zijn om de 

rapportages op te stellen, dienen te worden aangeleverd door de 

penningmeester, de evangelisatieleider, de diaken, de sabbatschoolsecretaris 

en de jeugdouderling. Daarnaast is informatie nodig uit de administratie die 

onder verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris valt. 

 

Correspondentie 

 Correspondentie met gemeenteleden—De algemeen secretaris zal zijn best 

doen in contact te blijven met gemeenteleden die niet in de kerk (kunnen) 

komen. Dat kan vaak het beste door het wekelijks toesturen van de 

bekendmakingen in bladvorm of via email.   

 Je verzorgt namens het bestuur de correspondentie van de gemeente met 

derden, waaronder andere gemeenten en het landelijk kantoor. 

 Je ontvangt correspondentie gericht aan het bestuur van je gemeente en 

zorgt ervoor dat relevante zaken worden geagendeerd en tijdig worden 

doorgestuurd aan belanghebbenden. 

 Je zorgt voor verzending van de agenda’s en notulen van het kerkbestuur en 

de huishoudelijke vergaderingen.  
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Vergadering van afgevaardigden (Uniecongres) 

 Je zult op verzoek van de kerkenraad, de afgevaardigden die door de 

gemeente zijn gekozen om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de 

congressen (inclusief het tussentijdscongres) van de unie, formeel van hun 

benoeming op de hoogte stellen. Je zult zal deze namen zo snel mogelijk 

toesturen aan de uniesecretaris. Alle formulieren die nodig zijn om 

verslagen, rapportages, geloofsbrieven, gemeentebrieven, enz. goed in te 

vullen, zullen door de unie worden aangeleverd.  

 

Notulen en verslagen van de gemeente 

 Hierbij wordt vooral gedacht aan de notulen van kerkbestuursvergaderingen 

en de notulen van huishoudelijke vergaderingen. Andere afdelingen schrijven 

en bewaren hun eigen notulen, maar je zult als secretaris om kopieën vragen 

en die opnemen in het archief van de gemeente. De verslagen en 

rapportages betreffende de gemeente worden door de secretaris van de 

gemeente zorgvuldig bewaard en beheerd. Alle verslagen en rapportages 

betreffende de gemeente blijven het eigendom van de gemeente. Zij dienen 

aan het einde van de ambtsperiode te worden overgedragen aan de nieuwe 

ambtsdrager, en aan de predikant of ouderling wanneer deze daarom 

verzoekt.  

 

Jaarplanner 

 Het verdient aanbeveling om twee jaarplanners te maken. Eén voor eigen 

gebruik en één voor gebruik van de gemeente. Als basis kan de jaarplanner 

van de Nederlandse Unie worden gebruikt.  

 

o De eigen jaarplanner 

Neem daarin op: 

 De data van geplande bestuursvergaderingen 

 De data van huishoudelijke vergaderingen 
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 De data waarop verslagen (lokaal en landelijk) moeten worden 

ingediend 

 Data van benoemingsprocedures 

 De data waarop je voornemens bent de administratie bij te 

werken 

 

o De jaarplanner van de gemeente 

Neem daar in op: 

 De data uit de jaarplanner van de Unie (www.adventist.nl klik 

downloads) 

  De data van bestuursvergaderingen 

 De data van huishoudelijke vergaderingen 

 Data van reeds geplande afdelingsvergaderingen  

 Geplande activiteiten van de afdelingen en van de gemeente 

als geheel 

 Geplande activiteiten van het district 

 
 
 
 
Formulieren 
Inschrijving van een nieuw kerklid (persoonsgegevens). 
Verzoek tot overschrijving 
Gemeentebrief 
Bericht van opname 
Bericht van in- en overschrijving 
Kwartaalverslag ledental. 
 
De formulieren zijn te downloaden als volgt: 
 
www.adventist.nl 
klik: downloads 
zoek naar ‘bestanden voor de secretaris’ 
 

 

http://www.adventist.nl/
http://www.adventist.nl/

