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Aanmeldingsformulier 

 

De aanmelding kan online worden ingediend via www.iggds.nl. Dit formulier kan ook met de hand worden 
ingevuld. Daarna afgeven aan een van de leden van de kerkenraad. Ook kan het document  na invulling als 
als bestand worden bewaard en als bestand worden gemaild naar: scriba@iggds.nl – vermeldt u dan bij 
onderwerp: AANMELDING IGGDS. 
De stappen na uw aanmelding:  Na ontvangst van uw aanmelding bespreekt de kerkenraad uw aanvraag. U hoort 
zo spoedig mogelijk of uw aanvraag tot lidmaatschap is aanvaard.  

 
Vul de onderstaande vragen in de witte vakken zo volledig mogelijk in : 
 

Persoonlijke Gegevens 

 
Achternaam: 

 Meldt zich aan 
als lid van de 
IGGDS: 

           ja                 neen 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

 
Roepnaam: 

 Volledige 
voornamen: 

 

 
Geboortedatum: 

 Geslacht 
(M/V): 

      man              vrouw 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Woonadres Spanje: 
Straat + Huisnr.: 

 

Postcode Spanje:  Woonplaats 
Spanje: 

 

Telefoon  
huis Spanje: 

 
0034  

Telefoon 
mobiel Spanje: 

 
0034 

 
Verblijf  Spanje: 

             Permanent            Semi-Permanent               Tijdelijk/Vakantie 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Woonadres Ned.: 
Straat + Huisnr.: 

 

Postcode 
Nederland: 

 Woonplaats 
Nederland: 

 

Telefoon huis 
Nederland: 

 
0031  

Telefoon 
mobiel Ned.: 

 
0031  

 
E-mail: 

 

 
Kerkelijke 
achtergrond:: 

 
 
(als u een attestatie heeft, dan ontvangt de scriba hiervan graag een kopie) 

Partner  
Naam +   
evt. meisjesnaam 

 
 

Meldt zich aan 
als lid van de 
IGGDS: 

     ja             neen 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Roepnaam:  Volledige 
voornamen: 

 

Geboortedatum:  Geslacht 
(M/V): 

    man            vrouw 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Telefoon mobiel: 
 

 E-mail:  

Kerkelijke 
achtergrond:: 

 
 
(als u een attestatie heeft, dan ontvangt de scriba hiervan graag een kopie) 

 
  

http://www.iggds.nl/
mailto:scriba@iggds.nl
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1
 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God, ‘antwoordde Simon Petrus. 

2
  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.Ga dus op weg en maak alle 

volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren 
dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 Vragen m.b.t. lidmaatschap 

De IGGDS “De Hoeksteen” 

kenmerkt zich door haar 

interkerkelijke karakter. Er is 

plaats voor alle gezindten. 

De Grondslag  in artikel 1 

van  onze Gemeenteorde 

vindt u hiernaast. Voor de 

gehele gemeenteorde, klik 

op: Gemeenteorde IGGDS 

Te Guardamar del Segura (Alicante) in Spanje is op zondag 21-12-2008 

een Interkerkelijke Gemeente geïnstitueerd. Zij is een (oecumenische) 

evangelische geloofsgemeenschap, die de Here Jezus, in 

overeenstemming met de Heilige Schrift (de Bijbel), Matteüs 16:16
1
, 

belijdt als de Christus, de Zoon van de levende God en de Verlosser der 

wereld. Zij aanvaardt de Bijbel als de grondslag van haar bestaan en 

weet zich daardoor verbonden met alle kerken die uit deze belijdenis 

willen leven en werken. Zij wil leven en werken in overeenstemming met 

de oproep van de Heer zoals verwoordt volgens Matth. 28:18-20
2
. 

 

Onderschrijft u artikel 1 
van de Gemeenteorde? 

       ja          neen 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Wilt u op vrijwillige basis 
financieel bijdragen? 

       ja         neen 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Welke bedrag hoopt u met de 
hulp van God maandelijks aan 
de kerk te kunnen schenken? 

 
€  

Op welke wijze bent u van 
plan uw gave te schenken?  

     in contanten          op het bankrekeningnummer van de kerk 
(klik aan hetgeen van toepassing is) 

Bankgegevens 
IGGDS “De Hoeksteen 

Bank: “la Caixa” (Iban) Rekeningnr.: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 
t.n.v. IGGDS “De Hoeksteen”  
BIC-Code: CAIXESBB Swift: CAIX ES BB XXX 

Eerste contact met de IGGDS “De Hoeksteen” 
Wilt u aangeven op welke wijze u in contact bent gekomen met onze kerkelijke gemeente?: 
indien van toepassing vakje aanvinken  (meerdere opties mogelijk) 
 Familie /vrienden  Ned. Ver. Torrevieja  Internet / website  Sociale media 

 Gemeente/Kerk    Folder / Poster  Krant / Tijdschrift  Advertentie 

 
Anders (vul in):  

Vrijwilligerswerk 
Staat u er voor open om vrijwilligerswerk te doen in onze kerk? Zo ja kruis dan aan op welk gebied  u eventueel 
zou willen meewerken. Vul bij een gezamenlijke aanmelding  in de desbetreffende rubriek de voornaam in van de 
persoon voor wie dit van toepassing is  meerdere opties mogelijk).   
 Kerkenraad   Pastoraal 

Team 
  Diaconie  

 Schriftlezing   Gastheer/ 
Gastvrouw 

  Publi- 
caties 

 

 Cantorij   Reizen/ 
Excursies 

  Admini-
stratie 

 

Anders (vul in): 

Handtekening(en)  
 
 
 

 
(bij digitale invulling volstaat het vermelden van uw volledige naam/namen) 

Datum:   

7 mei 2018 

http://iggds.nl/Overige/
Paul Kantoor
Getypte tekst
Hier klikken als u het formulier na volledige invulling en ondertekening wilt verzenden
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