
Toelichting op de straatindeling per wijk en sectie 

Met de komst van nieuwe straten in Elburg en verschuivingen binnen de pastorale secties, hebben de 

scriba’s van de wijkkerkenraden een totaaloverzicht van de straten in onze wijkgemeenten gemaakt. 

Dat overzicht kunt u vinden op de website www.hervormdelburg.nl.  Hieronder lichten wij graag toe 

hoe onze kerkelijke gemeente qua straatindeling is opgebouwd. Het belangrijkste doel hiervan is dat 

u des te beter uw weg vindt naar de ouderling of diaken in uw eigen sectie. 

Uitgangspunt: geografische indeling 

Allereerst is van belang dat wij in Elburg één hervormde gemeente zijn binnen de Protestantse Kerk 

in Nederland. De gemeente is vervolgens geografisch opgedeeld in twee wijkgemeenten. Het 

algemene uitgangspunt is daarom dat iemand die naar Elburg verhuist, op basis van het nieuwe 

woonadres wordt ingedeeld.  

Een keuze voor de andere wijkgemeente kan dan bij het Kerkelijk Bureau worden gemaakt.  

Latere verhuizing binnen Elburg 

Verhuist u binnen Elburg, dan wordt u op basis van uw nieuwe woonadres opnieuw ingedeeld op 

basis van het geografische uitgangspunt: Ligt uw nieuwe straat in wijk Oost, dan wordt u in Wijk Oost 

ingedeeld en ligt uw nieuwe straat in wijk West & Oostendorp, dan wordt u dáár ingedeeld. Ook dan 

is nieuwe indeling op basis van voorkeurslidmaatschap mogelijk als u dat zou willen. 

Had u op uw vorige adres al een keuze als ‘voorkeurslid’ voor de andere wijkgemeente dan de 

geografische wijkgemeente gemaakt, dan blijft dat voorkeurslidmaatschap in stand bij latere 

verhuizing binnen Elburg. 

Latere verhuizing naar een andere woonplaats 

Bent u géén voorkeurslid van één van beide wijkgemeenten, dan bent u lid van de wijkgemeente 

waar uw adres in valt. Bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt via de inschrijving bij de 

burgerlijke stand op het gemeentehuis ook uw ‘kerkelijke verhuizing’ doorgegeven. Ook hierop geldt 

een uitzondering: Namelijk voor diegenen die ooit te kennen hebben gegeven dat de overheid uw 

verhuizing niet mag doorgeven aan de kerken. 

Bent u wél voorkeurslid in één van beide wijken van Elburg, realiseert u zich dan dat dit in principe in 

stand blijft na uw verhuizing. Meestal zal dat niet gewenst zijn, omdat u bij de gemeente in uw 

nieuwe woonplaats wilt gaan behoren. Dat kunt u na uw verhuizing dan zelf doorgeven aan het 

kerkelijk bureau van uw nieuwe gemeente. 

Waar valt mijn adres onder? 

Om de indeling van de straten in beide wijken inzichtelijk en beter toegankelijk te maken, hebben wij 

op www.hervormdelburg.nl een overzicht geplaatst waarop de straten van Elburg en omgeving zijn 

vermeld. Daarop hebben wij aangegeven of deze straat geografisch in wijk Oost of in wijk West & 

Oostendorp is ingedeeld en ook wie per straat voor elk van beide wijken de ouderling en diaken is. 

Hebt u vragen, neemt u dan gerust nog even contact op via scriba-oost@hervormdelburg.nl of 

scriba-west@hervormdelburg.nl  
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