
Zwolle, 8 december 2022 

 

Aan: gebruikers van een NGK-subdomein. 

Beste ontvanger,  

 

Zoals je ongetwijfeld weet, gaan op 1 mei 2023 de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de 

Nederlands Gereformeerde Kerken samen één nieuw kerkverband vormen: de Nederlandse 

Gereformeerde Kerken. Ook al blijft de afkorting gelijk, toch heeft die verandering technische 

consequenties voor kerken die @ngk en .ngk gebruiken in de mailadressen en de domeinnamen 

van websites van plaatselijke kerken. Ook jullie maken gebruik van dit subdomein. Bij LPB media 

en Steunpunt Kerkenwerk zijn wij bezig met de voorbereiding voor de migratie van deze 

domeinnamen. In verband daarmee hebben we nu een vraag. Maar eerst moeten we kort iets 

uitleggen.  

Bij de eenwording van NGK en GKv verandert de naam waaronder jullie kerk bij de overheid 

geregistreerd staat. Waar je nu nog ‘Nederlands Gereformeerde Kerk te XXX’ heet, heet je 

straks officieel ‘Nederlandse Gereformeerde Kerk te XXX’, waarbij XXX jullie plaatsnaam is. Voor 

de landelijke overheid is het noodzakelijk dat alle kerken die tot het landelijke kerkverband van 

de Nederlandse Gereformeerde Kerken behoren onder diezelfde naam geregistreerd staan. Je 

kunt daar als je wilt nog de naam van je kerk aan toevoegen, bijvoorbeeld ‘Nederlandse 

Gereformeerde Kerk te XXX – Opstandingskerk’. Als door het samengaan van NGK en GKv 

plaatselijk twee of meer Nederlandse Gereformeerde kerken ontstaan, zal die toevoeging zelfs 

noodzakelijk zijn. Het is belangrijk om daar als kerken in één stad of dorp op korte termijn 

onderling afspraken over te maken. We werken aan een regeling naamgeving, waarin we een 

en ander nader toelichten. Die regeling ontvang je begin 2023.  

Deze officiële naamsverandering, die dus sowieso doorgevoerd gaat worden, kan bij de keuze 

voor een nieuwe domeinnaam, waar we deze brief mee begonnen, een rol spelen. Onze vraag 

is: wil je nadenken en aan ons doorgeven voor welke nieuwe domeinnaam jullie 

kiezen? Je zou kunnen denken aan ..........@ngk-XXX.nl of www.opstandingskerk-XXX.nl. Het 

staat jullie vrij om hier creatief mee om te gaan, maar niet alle domeinnamen zullen beschikbaar 

zijn. Dat kunnen wij beoordelen als jullie met een voorstel komen. Zijn jullie een NGK met een 

GKv in dezelfde woonplaats? Dan is het verstandig om ook hierover onderling te overleggen. Je 

hoeft niet voor dezelfde domeinnaam te kiezen als je twee zelfstandige gemeentes blijft.  

 

De concrete instructies voor hoe je te zijner tijd mailaccounts en domeinnamen moet 

aanpassen, ontvangen jullie ook begin 2023.  Willen jullie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  

1 maart a.s. laten weten naar welke nieuwe domeinnaam jullie voorkeur uit gaat? Heb je behoefte 

aan overleg? Mail dan naar kerkelijkegegevens@ngk.nl of bel naar Steunpunt Kerkenwerk  

038 427 0455 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Steunpunt Kerkenwerk, LPB media en W. Smouter (voorheen beheerder NGK domeinen) 

 

 

http://ngk-eindhoven.nl/
http://www.opstandingskerk-xxx.nl/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSUtPTi9PM2C0UjWoMDFPNk9JM0pONU0xTjIysbQyqEgyM05KtUxKNDJMNE01STH0EikuSS3NKyjNK1HITi3KTs0rB5IATyIYBg&q=steunpunt+kerkenwerk&oq=steunpuntkerk&aqs=chrome.1.69i57j46i10i175i199i512j0i10i512l2j69i60l4.4926j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

