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betreft: Naamswijziging plaatselijke kerk na landelijke hereniging 

 

 

 

Geachte kerkenraad, 

 

Op 1 mei 2023 worden, zo de Here wil, de kerkverbanden NGK en GKv herenigd tot 

één kerkverband. Deze landelijke hereniging heeft gevolgen voor u als plaatselijke 

kerk. Alle informatie daarover vindt u in de Handreiking Plaatselijke uitwerking van de 

landelijke hereniging. 

 

Naamswijziging van uw plaatselijke kerk 

De formele naam van uw plaatselijke kerk verandert. In deze brief informeren wij u 

over deze verandering en vragen wij u om een keuze aan ons door te geven. 

 

Plaatselijke kerken worden nu veelal formeel aangeduid als de GKv te X of de NGK te 

Y. Daarnaast gebruiken veel kerken een eigen naam zoals bijvoorbeeld Kruiskerk of 

Opstandingskerk, een soort ’roepnaam’. Zo’n roepnaam hoeft niet te veranderen, 

maar de naam die verwijst naar het kerkverband verandert wel.  

 

De formele naam is namelijk gebonden aan een aantal regels. Zo moet het 

kerkverband herkenbaar en volledig in de naam aanwezig zijn. Daarnaast moet de 

plaatsnaam in de naam terugkomen. Dit formaat is nodig bij registratie van de kerk bij 

KvK en in het ANBI-register. Dat is o.a. van belang voor gemeenteleden die giften aan 

de kerk willen aftrekken van hun belasting.  

 

Vast formaat 

De kerknaam bestaat uit het kerkverband, aangevuld met de plaatsnaam. Als er 

meerdere kerken in dezelfde plaats zijn is nog een aanvulling nodig. Daarbij kan 

gedacht worden aan een wijknaam, of de ‘roepnaam’.  

 

De nieuwe naam van uw kerk moet passen in het volgende formaat: 

▪ Als er één kerk in de betreffende plaats is:  

“Nederlandse Gereformeerde Kerk Dubbeldam”*; 

 

▪ Als er meerdere kerken zijn in de betreffende plaats:  

“Nederlandse Gereformeerde Kerk Dubbeldam - Oost” 

OF 

“Nederlandse Gereformeerde Kerk Dubbeldam - Opstandingskerk” 

 
* desgewenst kan ook hier een ‘roepnaam’ worden toegevoegd, bijvoorbeeld “Nederlandse 

Gereformeerde Kerk te Dubbeldam – De Regenboog”. 

 

 

 

https://onderwegnaar1kerk.nl/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/02/Handreiking-Plaatselijke-uitwerking-van-de-landelijke-hereniging-versie-230201.pdf
https://onderwegnaar1kerk.nl/wp-content/uploads/dlm_uploads/2023/02/Handreiking-Plaatselijke-uitwerking-van-de-landelijke-hereniging-versie-230201.pdf
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Zijn er in uw plaats meerdere kerken, NGK of GKV? Overleg dan met deze kerken 

welke naam jullie kiezen om de verschillende kerken te onderscheiden.  

 

Geef uw keuze door 

De keuze voor de naam van uw kerk vraagt om plaatselijke afstemming, indien er 

meerdere kerken in dezelfde plaats zijn. 

 

Heeft u een keuze gemaakt, dan volgen er twee acties voor u: 

- Geef de nieuwe naam door aan Steunpunt Kerkenwerk door een e-mail te 

sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl.  

Wij toetsen of uw naam voldoet aan het formaat. Is dat het geval, dan 

ontvangt u van ons een bevestiging en registreren wij de naam. 

 

- Leg de nieuwe naam ook vast in de plaatselijke regeling van uw kerk. Lees 

daarover meer in de eerder genoemde handreiking. 

 

Wij ontvangen uw reactie graag voor 1 april 2023. 

 

Vanaf wanneer wordt de nieuwe naam gebruikt? 

Vanaf 1 mei 2023 wordt de naam kerkrechtelijk van kracht, wanneer uw plaatselijke 

regeling en de kerkorde gaan gelden. De administratieve wijziging zal echter pas 

plaatsvinden op 1 januari 2024. Tot die tijd blijft u de oude naam gebruiken.  

 

De naamswijziging bij de Kamer van Koophandel en het ANBI-register wordt centraal 

door Steunpunt Kerkenwerk gedaan. U hoeft daarin dus geen actie te ondernemen. 

 

Vragen? 

Houd de documentenbibliotheek in de gaten voor alle informatie over de hereniging. 

Hier vindt u ook de brief die eerder verstuurd werd aan kerken met een .ngk.nl of 

.gkv.nl subdomein. Heeft u deze brief ontvangen en nog geen domeinnaam 

doorgegeven? Doe dat dan tijdig. 

 

 

Samenvatting 

Stuur voor 1 april 2023 het voorstel voor de naam van uw kerk op naar 

info@steunpuntkerkenwerk.nl. De naam moet passen in het genoemde formaat. 

Ontvangt u van ons akkoord? Neem deze naam dan op in uw plaatselijke regeling. 

 

 

Heeft u andere vragen dan kunt u deze sturen naar info@steunpuntkerkenwerk.nl. 

 

Met hartelijke groet, 

Steunpunt Kerkenwerk 
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