
Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 

“De Hoeksteen” 

Aanmeldingsformulier kerkelijk lidmaatschap 

De aanmelding invullen en indienen via E-Mail scriba@iggds.nl of afgeven 

aan een ouderling van de gemeente. 

Echtparen ieder afzonderlijk een formulier invullen. a.u.b. 

 

N.A.W. Gegevens 

Naam:      Voornaam: 

Adres:      PC en Plaats: 

Adres Spanje:     PC en Plaats Spanje: 

Telefoon nummer:    E-Mail adres: 

Geboortedatum:    Indien er calamiteiten zijn, wie moet er dan worden  

   gewaarschuwd: 

Soort Lidmaatschap, doorstrepen wat niet van toepassing. 

Lid:  is degene die  3 maanden of langer per jaar verblijft in de omgeving van de IGGDS “De Hoeksteen” 

Gastlid: is degene  die  korter dan 3 maanden onze diensten bezoekt en te kennen heeft  gegeven dat hij/ zij als 

gastlid  beschouwd wil worden. 

Sympathiserende lid: is degene die  niet of niet meer woont of verblijft binnen de omgeving van IGGDS “De 

Hoeksteen”, maar  wel te kennen heeft gegeven dat hij/zij de gemeente wil blijven steunen en op de hoogte wil 

blijven. 

Wat zijn enkele van uw talenten, of waarbij/ waarmee  zou u ons bij kunnen bijstaan? 

Organiseren van activiteiten, hand en span diensten, zingen in het koor (cantorij), pastoraal werk enz enz ……. 

De IGGDS “De Hoeksteen” kenmerkt zich door haar interkerkelijke karakter. Er is plaats voor alle gezindten. De 

grondslag vind u in artikel 1 van onze gemeenteorde, hieronder omschreven. 

Te Guardamar de Segura (Alicante) in Spanje is op 30 november 2010 een Interkerkelijke Gemeente 

geïnstitutionaliseerd. Zij is een (oecumenische) evangelische geloofsgemeenschap, die de Here Jezus, 

overeenkomstig de Heilige Schrift (de Bijbel, Matth. 16:16), 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 overeenkomstig de oproep van 

de Heer zoals verwoord volgens Matth 28:18-20. 

Door ondertekening van dit formulier  onderschrijft en belijdt u wat hierboven staat geschreven. 

Datum:________________________  Handtekening______________________________ 
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