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Beleidsdocument Gastlidmaatschap 
29 december 2016  -  bijgewerkt op 8 nov 2017 en op 2 jan 2020 

 
 

1. De wenselijkheid van gastlidmaatschap 
 
Op vergaderingen van de Kerkenraad Pastoraal is gesproken over de mogelijkheid en 
wenselijkheid van het instellen van een gastlidmaatschap. Dit om aan het verlangen tegemoet 
te komen van mensen die mee willen leven met en ook mee willen doen aan allerlei kerkelijke 
activiteiten. 
 
Het gaat in de regel om mensen, die met hun man of vrouw of met vrienden naar de kerk 
komen, en verder willen groeien in het geloof in onze Heer Jezus Christus. In dat proces willen 
ze graag gekend zijn, en hun verbondenheid met de gemeente gestalte geven.  
 

- Het lijkt de Kerkenraad Pastoraal van belang om dit verlangen te honoreren. Ook op die 
manier wordt duidelijk, dat we blij zijn dat ze Christus en zijn gemeente beter willen 
leren leren. Als we iemand met een gastlidmaatschap kunnen ondersteunen in die 
beweging van buiten naar binnen, doen we dat graag. 

- Je kunt hierbij denken aan de zgn. bijwoners en vereerders van God die je o.m. in de 
evangeliën en in het boek Handelingen tegenkomt. Dat waren mensen in de synagoge, 
die er ook bij waren en meeleefden en meededen, terwijl men op de een of andere 
manier nog niet helemaal het geloof en de levensstijl van de synagoge deelde.   

 
Het lijkt ons een goede zaak om bovengenoemde categorie mensen de mogelijkheid van een 
gastlidmaatschap aan te bieden. Een gastlidmaatschap houdt praktisch in, dat betrokkenen 
allerlei informatie zoals de Kerkbode en uitnodigingen voor activiteiten binnen de wijk en 
kringen ontvangen en opgenomen worden in het Jaarboekje als gastlid. 
 
 

2. De 4 verschijningsvormen van de kerk 
 
Het geven van de mogelijkheid van gastlidmaatschap roept ook vragen op. 
 
Enerzijds gaan de vragen over de reikwijdte van het gastlidmaatschap : in hoeverre is een gastlid 
tevens een volwaardig lid, als het gaat om de toegang tot de sacramenten of om betalen van 
een vaste vrijwillige bijdrage of het meetellen voor landelijke afdrachten e.d. 
Anderzijds komen vragen voort uit bezorgdheid; dat het gastlidmaatschap ontkrachtend werkt 
voor een juiste omgang met het lidmaatschap : kan het gastlidmaatschap veroorzaken dat 
iemand te lang wacht met lid worden en verantwoordelijkheid nemen ? 
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Om de grenzen en kaders van het gastlidmaatschap te bepalen, onderscheiden we 4 niveaus 
van kerk-zijn : 
 
A. Geestelijk  de kerk als geestelijke verbondenheid en eenheid in Christus, het  

   Lichaam van Christus, wereldwijd, omvattend alle ware gelovigen. 
 
B. Kerkrechtelijk  de kerk als plaatselijke geloofsgemeenschap : een gemeenschap 

van mensen, die o.l.v. de door Christus aangewezen ambstdragers 
Woord, sacramenten en tucht met elkaar delen.  

 
C. Organisatorisch de kerk als vereniging-en-organisatievorm, waarbinnen de 

geloofsgemeenschap functioneert. Waarin lid-zijn betekent dat je 
rechten hebt en verantwoordelijkheid draagt voor de kerk als 
intsituut. 

 
D. Sociaal   de kerk als familie. Als een geheel van mensen, dat betrekkingen 

   met elkaar onderhoudt, elkaar helpt en dient, en waarin gasten  
   altijd welkom zijn.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

3. Definitie van het begrip ‘gastlid’ 
 
1. Een gastlid is iemand die om redenen, door de kerkenraad erkend, (nog) niet in staat is om 

kerkrechtelijk (B) en/of organisatorisch (C) een volwaardig lidmaatschap aan te gaan.  
 
2. Een gastlid is ook iemand die zich verwant voelt met of aangetrokken tot het Lichaam van 

Christus (A). Het gastlidmaatschap staat in dienst van of is ondersteunend om mensen te 
helpen richting geloof en deelhebben aan het Lichaam van Christus. (A) 

 
3. Het gastlidmaatschap mag dus niet worden gebruikt om noodzakelijke keuzes uit de weg te 

gaan of vormen lidmaatschap te legitimeren die losstaan van of een alternatief vormen voor 
A, B en C. 

 
4. Als regel zal een gastlid volledig geaccepteerd zijn in de kerk-als-familie (D).  Hij/zij is 

welkom, hoort erbij, wordt meegerekend en mag aan al die activiteiten meedoen, die niet 
op de terreinen B en C liggen. 

 
5. Een gastlid heeft slechts inzoverre deel aan de organisatievorm (C), als nodig is om het 

gastlidmaatschap te laten functioneren. Dit betekent dat het gastlid in het jaarboekje 
vermeld kan worden als gastlid, de kerkbode kan ontvangen en in andere administratieve 
dingen betrokken kan zijn die functioneel zijn voor het gastlidmaatschap.  

 
 
In een schema uitgedrukt : 
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4. Voorwaarden en grenzen 
 
A. De kerkenraad streeft ernaar dat mensen een volwaardig lidmaatschap aangaan.  

Het kan echter voorkomen dat iemand lid is van een andere kerk en tevens gastlid van 
de NGK Kampen.  De NGK Kampen streeft ernaar om te bereiken dat de betreffende kerk 
over dit gastlid-zijn geïnformeerd is. 

 
B. Omdat een gastlid geen deel heeft aan het kerkrechtelijk segment (B) van de kerk, heeft 

een gastlid als zodanig geen toegang tot de sacramenten en valt het gastlid evenmin 
onder opzicht en tucht van de kerkenraad. Een eventuele deelname aan het avondmaal, 
vloeit slechts voort uit de uitnodiging, waarmee gasten genodigd worden, die met ons 
hetzelfde geloof in Jezus delen en in eigen gemeente ook het recht hebben aan te gaan. 
 

C. Een gastlid heeft geen recht op pastorale zorg van de kerk. 
Pastorale zorg voor gastleden kan echter wel van de kerk uitgaan. De mate waarin en de 
manier waarop wordt overgelaten aan de wijsheid van de betrokken ambtsdragers en 
wijkteamleden. De NGK Kampen stelt zich daarbij wèl op de hoogte of ze niet anderen 
voor de voeten loopt, zoals bijv. ambtsdragers van de kerk waartoe het gastlid mogelijk 
behoort. 
 

D. Een gastlid heeft slechts inzoverre deel aan het organisatorische segment (C) van de 
kerk, als nodig is om het gastlidmaatschap te laten functioneren.  
We noemden in dit verband al dat het gastlid in het jaarboekje vermeld kan worden, de 
kerkbode kan ontvangen e.d.  In verband daarmee zal een gastlid wèl bij een wijk 
worden ingedeeld. 
 

E. Een gastlid heeft niet het recht om mee te beslissen over de kerk als organisatie, over 
haar financiën, haar gebouwen, haar mensen en middelen en wat dies meer zij.   
Een gastlid heeft geen rechten, maar ook geen plichten op dit gebied. Een gastlid wordt  
dan ook níet gevraagd om een vaste vrijwillige bijdrage te geven e.d.  Evenmin telt een  
gastlid mee voor het ledenaantal van de kerk. 

 
F. Een gastlid is als regel welkom bij alle actviteiten die de kerk-als-familie (D) organiseert. 

Een gastlid kan aan de organisatie van zo’n activiteit deelnemen, maar kan geen 
verantwoordelijkheid dragen namens de kerk. Het ligt dan ook niet voor de hand dat een 
gastlid een leidinggevende taak heeft bij een activiteit. 

 
G. Een gastlid heeft rechten noch plichten op kerkrechtelijk en organisatorisch gebied.  

Het staat een gastlid echter te allen tijd vrij om zijn/haar stem te laten horen, ook door 
aanwezig te zijn in een gemeentevergadering en mee te praten.  
Stemrecht heeft een gastlid echter niet. 
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H. Een verzoek om gastlidmaatschap is ter beoordeling van de kerkenraad. 
De kerkenraad beoordeelt  

a. of de redenen voor het verzoek geldig zijn 
b. of het gastlidmaatschap niet wordt gebruikt om noodzakelijke keuzes uit de weg 

te gaan of een vorm van lidmaatschap te verlangen, die op gespannen voet staat 
met de geestelijke (A), kerkrechtelijke (B) of organisatorische (C) vorm van de 
kerk 

c. of de betrokkene ook begrijpt wat het gastlidmaatschap wèl en wat het níet 
inhoudt, en voornemens is zich daarnaar te gedragen. 

 
Bij de beslissing tot toekennen van het gastlidmaatschap overweegt de kerkenraad ook :  
a. of de aanvrager redelijkerwijs in staat is om aan het gemeenschapsleven deel te  

nemen, en er een zekere duurzaamheid in de relatie te verwachten is. 
b.  of de aanvrager ook van zijn kant bereid en in staat om aan het gemeenschapsleven 

deel te nemen en bij te dragen. 
Met andere woorden : gastlidmaatschap moet ook feitelijk iets voorstellen, en niet 
een mooie omschrijving worden voor een lege huls. 

 
I. Gastlid is men voor een termijn van 3 jaar.  

Deze termijn kan op verzoek van het gastlid met één jaar verlengd worden. 
Na afloop van de termijn wordt het gastlid gevraagd zich als lid aan te melden, tenzij de 
kerkenraad van oordeel is dat dat in het betreffende geval niet gewenst of ook 
bezwaarlijk is. Dit oordeel berust bij de kerkenraad pastoraal. 
De kerkenraad pastoraal wijst iemand aan, die toeziet op deze termijnen en op het 
functioneren van het gastlidmaatschap als zodanig. 
 

 
5. Kinderen die niet gedoopt zijn : 

 
 1. Niet gedoopt, wel opgedragen 

Bij alle kerkelijk verkeer – zoals evangelische christenen die niet achter de kinderdoop  
staan, maar wel graag verlangen naar gereformeerde prediking – is aan te nemen, dat  
we in de toekomst ook met aanvragen tot lidmaatschap te maken krijgen van christenen  
uit evangelische gemeente binnen eigen land. 
Deze kinderen horen bij Gods verbond, ook al hebben ze het teken en zegel van dat  
verbond (nog) niet ontvangen. Hun ouders zijn niet onverschillig, maar hebben de Heer  
hartelijk lief. En zijn dus wezenlijk anders dan ouders, die hun kind niet laten dopen. 
Het lijkt de Kerkenraad Pastoraal juist om kinderen die aan de Heer zijn opgedragen te 
beschouwen en te behandelen als waren zij lid, en te vermelden in het Jaarboekje. Dan 
voor de duidelijkheid voorzien van een asterix (* opgedragen, niet gedoopt). 

 
2. Niet gedoopt, niet opgedragen 
Er zijn ook kinderen in de gemeente, dus geboren uit de (huwelijks)relatie van een of  
twee gemeenteleden, die noch gedoopt noch opgedragen zijn.  
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Het lijkt de Kerkenraad Pastoraal juist om de volgende gedragslijn in acht te nemen. Als  
de kerk over de geboorte van het kind geïnformeerd is via een geboortekaartje, zal het  
kind opgenomen worden in het Jaarboekje, ook al is het niet gedoopt. Dit mede om de  
reden dat deze kinderen dan benaderd kunnen worden voor bijbelklas, club en 
catechese. De betreffende ouders zullen wel bezocht moeten blijven worden, en 
pastoraal bearbeid, zodat duidelijk is dat een hartelijk geloof en een hartelijke 
geloofsopvoeding van hun kinderen verwacht mag worden.  
De kerkenraad gaat overigens niet actief op zoek naar kinderen, die geboren zouden zijn 
maar waarvan de geboorte niet aan de kerk gemeld is.   

 

 
Deze regeling is ontworpen, na kennsiname van en met verwerking van eerdere documenten, te 
weten  

- de notitie “Aanzet tot een beleid met betrekking tot Gastlidmaatschap”van  
Ds. F.R. Bruintjes (d.d. 18 december 2001) 

- de notitie “Gastlidmaatschap en nog iets” voor de Kerkenraad Pastoraal van 
Ds. R. Venderbos (9 april 2014) 

Deze regeling is opgesteld in een ad hoc commissie voor het onderwerp “gastlidmaatschap”, 
bestaande uit de broeders Klaas Kuper (voorzitter KBZ), Arjan van Dijk (ouderling), Jef Bos 
(voorzitter diakonie) en Frank Bruintjes (predikant). 
 
29 dec 2016 / FB 
  2 jan 2020 / enigzins aangepast door FB 


