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FORMULIER LIDMAATSCHAP 
 

Hartelijk welkom bij de Kerk aan het Noordeinde. Wij zijn een oecumenische geloofsgemeenschap 
met de Bijbel als belangrijkste inspiratiebron. We komen van allerlei richtingen en voelen ons met 
elkaar verbonden zowel naar binnen als naar buiten – verbonden in verscheidenheid. Onze 
gemeenschap is ontstaan uit de samenwerkende rooms-katholieke en protestantse studenten-
pastoraten in Delft. Als gemeenschap hebben we ervoor gekozen om verbonden te blijven met de 
kerken waar we uit voortkomen en onze missie voor studenten. Zo zijn de rooms-katholieke en 
protestantse studentenpastores vaste voorgangers in onze diensten. 
 
1. lidmaatschap Kerk aan het Noordeinde 
Je kunt lid worden van onze oecumenische gemeenschap Kerk aan het Noordeinde. Daarmee geef je 
aan dat je betrokken bent bij en je verantwoordelijk voelt voor deze oecumenische gemeenschap. 
 
2. lidmaatschap van wijkgemeente en blijkgever van verbondenheid daarmee 
Je kunt je daarnaast ook, als je lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), van je huidige 
wijkgemeente laten overschrijven naar de protestantse Wijkgemeente van bijzondere aard 
Noordeinde. Deze wijkgemeente is onderdeel van zowel de Protestantse Gemeente van Delft als de 
oecumenische gemeenschap Kerk aan het Noordeinde. De beide protestantse studentenpastores zijn 
aan deze wijkgemeente verbonden. Indien je geen lid bent van de PKN (en dat ook niet wilt worden), 
maar je voelt je wel met de wijkgemeente verbonden, dan kun je van die verbondenheid blijk geven 
door je in te schrijven als ‘blijkgever’ (van verbondenheid) van de protestantse Wijkgemeente van 
bijzondere aard Noordeinde. 
 
3. verbondenheid Heilige Catharina van Alexandrië 
Onze rooms-katholieke studentenpastor is verbonden aan de studentenparochie Heilige Catharina van 
Alexandrië van het Bisdom Rotterdam. Deze parochie verzorgt het werk onder studenten in Delft, Den 
Haag, Leiden en Rotterdam. De parochie heeft geen leden. Indien je je met deze parochie verbonden 
voelt, kun je daarvan blijk geven door je bij ons in te schrijven als blijkgever van verbondenheid met de 
studentenparochie Heilige Catharina van Alexandrië. 
 
4. geen lidmaatschap 
Je kunt er ook voor kiezen om je niet in te schrijven als lid of blijkgever. Iedereen is van harte welkom 
en kan de correspondentie van de gemeenschap ontvangen. Dit kun je aangeven op de achterzijde. 
 
5. werkwijze 
Op de achterzijde van dit formulier kun je je gegevens invullen en je verbondenheid met de Kerk aan 
het Noordeinde uitspreken door (samenvattend): 
 • lid te worden van de oecumenisch gemeenschap Kerk aan het Noordeinde; 
 • als lid van de PKN je van je huidige wijkgemeente over te laten schrijven naar de protestantse 

Wijkgemeente Noordeinde; 
 • als niet-lid van de PKN je te laten inschrijven als blijkgever van je verbondenheid met de 

protestantse Wijkgemeente Noordeinde; 
 • je te laten inschrijven als blijkgever van je verbondenheid met de studentenparochie Heilige 

Catharina van Alexandrië. 
 
6. uitnodiging 
We nodigen je van harte uit om je in te schrijven. Het aantal leden en blijkgevers laat mede het 
draagvlak zien voor de Kerk aan het Noordeinde, de parochie en de wijkgemeente. Aantoonbaar 
draagvlak kan van belang zijn bij het werven van financiële middelen en voor het behoud van 
arbeidsplaatsen voor studentenpastores in Delft.  
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Hieronder kun je aankruisen wat van toepassing is 
(meerdere opties zijn mogelijk) 

☐ Ik wil lid worden van de oecumenische gemeenschap Kerk aan het Noordeinde. 

☐ Ik wil geen lid worden, maar wel de correspondentie van de gemeenschap ontvangen. 
 
Vul hieronder je gegevens in: 

Achternaam : .......................................................................................................................  

Voorn(a)m(en) : .......................................................................................................................  

Straatnaam en nummer : .......................................................................................................................  

Postcode en plaatsnaam : .......................................................................................................................  

E-mailadres : .......................................................................................................................  

Telefoon vaste lijn : .......................................................................................................................  

Telefoon mobiel : .......................................................................................................................  

Geboortedatum : .......................................................................................................................  

Geboorteplaats : .......................................................................................................................  

 
We willen kinderen die achttien jaar worden vragen of ze zelf lid en/of blijkgever willen worden. 
Heb je kinderen onder de achttien? Geef dan hieronder hun naam en geboortedatum op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Ik ben lid van de PKN en wil mij laten overschrijven naar de Wijkgemeente Noordeinde. 

☐ Ik wil mij als niet-lid van de PKN laten inschrijven als blijkgever van de Wijkgemeente Noordeinde.

☐ ik wil mij laten inschrijven als blijkgever van de studentenparochie Heilige Catharina van Alexandrië 
 
Je kunt dit formulier inleveren bij of scannen en mailen naar 
Ledenadministratie Kerk aan het Noordeinde 
Voorstraat 60, 2611 JS Delft ledenadm.noordeinde@gmail.com 


