Statuten en RiB van VEG ‘t Veerlicht Raamsdonksveer - pag. 1

Statuten van de Vrije Evangelische Gemeente ‘t Veerlicht te
Raamsdonksveer
Artikel 1: Naam
a.
De gemeente draagt de naam Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht, hierna te
noemen: de gemeente.
b.
De gemeente is gevestigd te Raamsdonksveer.
c.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel
twee van boek twee van het Burgerlijk Wetboek, en is als zodanig erkend naar het
Nederlands recht.

Artikel 2: Fundament
De gemeente belijdt Jezus Christus als het enige fundament van de gemeente. Ze belijdt en
gelooft in één God, bestaande uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze belijdt en
erkent de Bijbel als het volledige, enig betrouwbare en geheel door de Heilige Geest
geïnspireerde Woord van God, absoluut gezaghebbend in leer en leven.

Artikel 3: Doel en uitvoering
In navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals o.a. beschreven in Matteüs
28:18-20, Marcus 12:30-31 en Johannes 13:34-35 is het doel van de gemeente:
a.
God te eren en Hem lief te hebben en uit liefde te gehoorzamen;
b.
elkaar lief te hebben en te voorzien in de nodige pastorale zorg voor elkaar;
c.
regelmatig samen te komen en elkaar te dienen als volgelingen van Jezus Christus;
d.
haar missionaire taak te vervullen door:
in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus;
diaconale zorg, met name te noemen de zorg voor de zwakken en behoeftigen in
en buiten de gemeente;
deelneming aan en stimulering van zending en evangelisatie in en buiten Nederland;
e.
allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te onderrichten in het geloof, om zo ieder tot
een waarachtig discipel van Jezus Christus te doen zijn.

Artikel 4: De leiding van de gemeente
a.
De gemeente wordt bestuurd door tenminste vijf oudsten, hierna te noemen: het
oudstenteam.
De oudsten worden gekozen door de leden uit de verkiesbare leden.
b.
Het oudstenteam vertegenwoordigt de gemeente zowel in als buiten rechte.
c.
De gemeente sluit zich aan bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden.
Leidinggevenden verplichten zich te houden aan de daar vermelde gedragscode, en
stemmen in met klachtenprocedure van de genoemde stichting.
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Artikel 5: Lidmaatschap
a.

Als lid kunnen toetreden
diegenen die tot persoonlijk geloof in Jezus Christus zijn gekomen en het
voornemen hebben zich in gehoorzaamheid aan Zijn Woord door Hem te laten
leiden,
zij die zijn
- gedoopt als kind, en openbare belijdenis van het geloof hebben gedaan
of
- gedoopt op persoonlijk geloof (‘volwassendoop’)
en die de door het oudstenteam bepaalde voorbereiding op het lidmaatschap
hebben voltooid,
en die verklaren zich te verenigen met de inhoud van de Statuten en de Regeling
van Inrichting en Bestuur.

b.

Het lidmaatschap van de gemeente wordt beëindigd door:
overlijden;
overgaan naar een andere gemeente;
schriftelijke opzegging door het lid;
royement met inachtneming van de nadere bepalingen in de Regeling van Inrichting
en Bestuur.
De beëindiging van het lidmaatschap houdt tevens in, het vervallen van alle rechten op
de gelden en goederen van de gemeente.

c.

Naast leden kent de gemeente ook vriendleden. Daarover zijn in de Regeling van
Inrichting en Bestuur nadere bepalingen opgenomen.

Artikel 6: De gemeentevergadering
a.
Tenminste eenmaal per jaar, gedurende het vierde kwartaal, wordt de algemene
gemeentevergadering gehouden, waarin het oudstenteam verplicht is rekening en
verantwoording af te leggen van alle onder zijn verantwoording plaats hebbende
activiteiten en het daaraan verbonden financieel beheer.
b.
Voorts roept het oudstenteam de gemeentevergadering bijeen, zo vaak dit nodig geacht
wordt. Wanneer ten minste tien leden hierom schriftelijk en met opgave van redenen
verzoeken, zal het oudstenteam binnen vier weken een gemeentevergadering
bijeenroepen.
c.
Elk lid heeft het recht voorstellen voor de gemeentevergadering in te dienen. Het
oudstenteam is verplicht deze op de agenda te plaatsen, mits ze minstens twee weken
voor de gemeentevergadering bij het oudstenteam schriftelijk zijn ingediend.
d.
Alle leden van de gemeente hebben stemrecht. Aan aspirantleden kan op voorstel van
het oudstenteam ook stemrecht worden toegekend.
e.
Over zaken kan mondeling worden gestemd. Een voorstel is aangenomen wanneer
meer dan tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden er vóór gestemd heeft,
tenzij in deze Statuten of in de Regeling van Inrichting en Bestuur anders is bepaald.
In afwijking van het bovenstaande is bij het aangaan van langdurige financiële
verplichtingen de instemming nodig van tenminste driekwart van alle stemgerechtigde
leden. Onder langdurige financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het huren
of kopen van een gebouw, of het in dienst nemen van een betaalde medewerker. Deze
stemming geschiedt schriftelijk.
f.
Over personen kan slechts schriftelijk gestemd worden.
Als het gaat over verkiezing van personen, wordt een persoon geacht gekozen te zijn,
als tenminste tweederde van hen die een stem hebben uitgebracht zich vóór de
kandidaat heeft uitgesproken.
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g.

Stemmen bij volmacht is als regel niet toegestaan, tenzij het oudstenteam in bijzondere
gevallen anders beslist.

Artikel 7: Financiën
a.
Alle gemeentelijke uitgaven worden bestreden uit de vrijwillige bijdragen van de leden,
de opbrengst van de collecten en andere inkomsten van de gemeente.
b.
Het oudstenteam is bevoegd alle financiële handelingen voor de gemeente te
verrichten, met dien verstande dat een uitgave die de door de gemeentevergadering
goedgekeurde totale jaarbegroting met meer dan tien procent van het bedrag van die
begroting te boven gaat, eerst goedkeuring van de gemeentevergadering vereist.
c.
Jaarlijks zal het oudstenteam rekening en verantwoording afleggen over het financiële
beleid van het afgelopen boekjaar. Dit gebeurt door aan alle leden vóór de algemene
gemeentevergadering een overzicht van inkomsten en uitgaven over het afgelopen
boekjaar te verstrekken, plus een begroting voor het komende boekjaar. Ook zal een
door de algemene gemeentevergadering aangestelde kascommissie verslag doen van
haar bevindingen van de financiële vastlegging. Instemming met het rapport van de
kascommissie door de gemeentevergadering sluit volledige decharge van het
oudstenteam in. De leden van de kascommissie worden voor twee jaar benoemd, met
dien verstande dat ieder jaar één van de twee aftreedt.
Artikel 8: Sacramenten
a.
Heilig Avondmaal
a1. Met tussenpozen van ten hoogste twee maanden wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Hiertoe worden toegelaten alle leden van de gemeente die niet onder tucht gesteld zijn
(zie artikel 11 van de Regeling van Inrichting en Bestuur), alsmede gelovigen die geen
lid van deze gemeente zijn. Voorwaarde voor deelneming is dat men gelooft in Jezus
Christus als Verlosser en Heer, en dat men het oprechte verlangen heeft Hem te
volgen.
a2. Kinderen mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal onder verantwoordelijkheid van
de ouders of opvoeders.
b.
Doop
b1. De doop kan worden bediend aan kinderen van gemeenteleden of andere gelovigen.
Vooraf dienen de ouders of opvoeders van deze kinderen een verzoek tot het
oudstenteam te richten. Eis is, dat minstens één van de ouders of opvoeders van een
te dopen kind naar het oordeel van het oudstenteam een gelovige is en - indien geen lid
van de gemeente - het ernstig voornemen heeft lid te worden.
b2. De doop kan worden toegepast op persoonlijk geloof. Degene die zich wil laten dopen
moet blijk geven van een persoonlijk geloof in Jezus Christus als zijn of haar Redder en
Heer, en het oprechte verlangen hebben een volgeling van Jezus te zijn in woord en
daad.
b3. Van leden van de gemeente, van de ouder(s) of opvoeder(s) van kinderen die ten doop
gehouden worden en van hen die zich op persoonlijk geloof willen laten dopen, wordt
verwacht dat zij - in navolging van Johannes 13:34 en 35 - liefde en respect tonen
tegenover hen die een ander standpunt ten aanzien van de doop innemen dan zij zelf,
en dat zij niet hun eigen visie opleggen aan anderen.
Derhalve mag de visie op de doop nimmer tot een oorzaak van veroordeling en
scheiding worden in de gemeente.

Artikel 9: Omgaan met conflicten
a.
Wanneer gemeenteleden met elkaar een conflict hebben waar ze in onderling overleg
niet uit komen, dan zal het oudstenteam trachten te voorzien in bemiddeling.
b.
Is het oudstenteam niet in staat mee te helpen aan een oplossing, dan zal gezocht
worden naar hulp van buiten de gemeente.
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c.

Als het oudstenteam zelf partij is in een conflict in de gemeente, dient de hulp
ingeroepen te worden van onafhankelijke derden. Zie artikel 4c.

Artikel 10: Ontbinding der gemeente
a.
Een besluit tot ontbinding van de gemeente geschiedt op voordracht van het
oudstenteam van de gemeente en vereist de instemming van tweederde van alle
stemgerechtigde leden. Indien in een gemeentevergadering die tot dat doel
bijeengekomen is, geen tweederde deel der leden aanwezig is, dan kan geen beslissing
genomen worden en moet een nieuwe gemeentevergadering worden belegd. In deze
vergadering kan worden beslist met tweederde meerderheid van de uitgebrachte
stemmen van de op de vergadering aanwezige leden.
b.
Indien bij ontbinding van de gemeente, in de gemeentevergadering, zoals in artikel 10a
bedoeld, niet tot overeenstemming gekomen kan worden wat betreft de bestemming
van een eventueel batig saldo van de gemeente, dan komt dit batige saldo ten goede
aan de Evangelische Zendings Alliantie, en moet besteed worden aan zendelingen.

Artikel 11: Regeling van Inrichting en Bestuur
Voor zover niet vermeld in deze Statuten, worden regels, nuttig voor een ordelijk
samenleven in en door de gemeente, vastgelegd in de Regeling van Inrichting en Bestuur.
Deze Regeling van Inrichting en Bestuur dient in overeenstemming te zijn met en aan te
sluiten op deze Statuten.

Artikel 12: Slotbepalingen
a.
Veranderingen, toevoegingen en weglatingen in deze Statuten kunnen slechts gemaakt
worden, wanneer tenminste driekwart van de geregistreerde leden zich daarvoor
uitspreekt.
b.
Artikel 2 en dit artikel mogen nimmer gewijzigd worden.

Statuten en RiB van VEG ‘t Veerlicht Raamsdonksveer - pag. 5

Regeling van Inrichting en Bestuur van de Vrije Evangelische
Gemeente ‘t Veerlicht te Raamsdonksveer
Ontstaan
Artikel 1
De Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht te Raamsdonksveer is op 1 september 2012 als
zelfstandige gemeente ontstaan uit de Vrije Evangelische Gemeente ‘De Burcht’ te
Sleeuwijk. ‘De Burcht’ is op 31 maart 2004 als zelfstandige gemeente ontstaan uit en met
instemming van de Vrije Evangelische Gemeente ‘De Koningshof’ te Andel, die op haar beurt
is ontstaan uit de Vrije Evangelische Gemeente ‘De Ark’ te Gorinchem, welke laatste
gesticht werd op 22 november 1983.
De Vrije Evangelische Gemeente ’t Veerlicht is een autonome gemeente, en voelt zich
verbonden met alle andere plaatselijke gemeenten waar Jezus Christus als enige Verlosser
en Heer wordt beleden, in het bijzonder met andere Vrije Evangelische Gemeenten,
voortgekomen uit de ‘Bond van Vrije Christelijke gemeenten in Nederland’ opgericht op 1415 september 1881 te Franeker.
De gemeente meldt zich bij het zelfstandig worden aan als lid van de Federatie van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland.

Beginselverklaring
Artikel 2
Naast het genoemde fundament in artikel 2 van de Statuten, onderschrijven wij de volgende
beginselverklaring:
Wij belijden met de kerk van alle eeuwen ons geloof in wat de Bijbel leert op de volgende
fundamentele punten:
1.

Er is één God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de Eeuwige, de Schepper van alles wat er
is.

2.

Jezus Christus is God, het levende Woord dat mens werd door Zijn wonderlijke
ontvangenis door de Heilige Geest en Zijn geboorte uit de maagd Maria. Hij is volmaakt
God en waarachtig mens in één persoon, voor eeuwig.

3.

Jezus Christus leidde een zondeloos leven en nam vrijwillig de gevolgen op zich van de
zonden van de mensen door aan het kruis als hun plaatsvervanger te sterven. Daardoor
is de schuld voldaan, en kan God zonden vergeven zonder tekort te doen aan Zijn
rechtvaardigheid. Zo kan ieder mens die in Jezus Christus gelooft, op Hem vertrouwt,
verlossing en bevrijding ontvangen, en met God verzoend worden.

4.

Jezus Christus stond lichamelijk op uit de dood. Het graf was leeg. Na Zijn opstanding
is Hij herkenbaar verschenen aan Zijn leerlingen. Hij voer op naar de hemel, nam plaats
aan de rechterhand van God de Vader.

5.

Jezus Christus zal weer op aarde komen - persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk - om de
geschiedenis en het eeuwig plan van God te voleindigen.

6.

De mens is geschapen naar Gods beeld, en geroepen tot een vrijwillige liefdesrelatie
met zijn Schepper.
Daar de mens naar het beeld van God geschapen is, bezit ieder mens, ongeacht zijn
ras, religie, kleur, cultuur, status, geslacht of leeftijd, een met de geboorte gegeven
waardigheid. De mens heeft echter gekozen zijn eigen weg te gaan, los van God,
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opstandig tegen God, en mist daarmee het doel waartoe God hem geschapen heeft. De
Bijbel noemt dit zonde. Het kwaad heeft toegang gekregen tot de menselijke natuur.
Daardoor is de mens vervreemd van zijn Schepper. De mens is nog steeds beelddrager
van God, maar dat beeld vertoont wel een diepe barst, veroorzaakt door onze
menselijke schuld.
7.

Gemeten naar Gods volmaakte karakter is er niemand die aan Gods normen voldoet, en
schiet elk mens tekort tegenover God. Geestelijk gezien is de mens daardoor dood,
gescheiden van God, de Bron van zijn bestaan; hij is onder het oordeel van God. God
echter nodigt ieder mens uit om met Hem verzoend te worden door Jezus Christus, die
het oordeel Zelf gedragen heeft. Jezus Christus is daarom de enige weg tot God, de
enige bemiddelaar tussen God en mensen.
God wil niet dat iemand verloren gaat. Door bekering en geloof in Jezus Christus wordt
een mens bevrijd van schuld, en als het ware opnieuw geboren, vernieuwd door de
Heilige Geest.

8.

Deze verlossing van de mens is volkomen het werk van Gods vrije genade en niet het
werk, geheel of gedeeltelijk, van menselijke inspanningen. God ontfermt zich over
diegenen die hun vertrouwen alleen op Christus stellen. Hij verklaart allen die in Jezus
Christus geloven rechtvaardig.

9.

Het is een voorrecht van allen die opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest, dat zij
zeker mogen zijn van hun verlossing vanaf het moment dat zij op Christus als Verlosser
hun vertrouwen stelden. Deze zekerheid is niet gebaseerd op enige menselijke
verdienste, maar is gebaseerd op het plaatsvervangend offer van Christus, op de Bijbel,
Gods Woord, en op het getuigenis van de Heilige Geest in de gelovige.

10. Wanneer mensen Christus aannemen, en zij door wedergeboorte deel uitmaken van Zijn
Koninkrijk, moeten zij niet alleen proberen de nieuwe levenswandel in hun eigen leven
te laten zien, maar die ook te midden van heel de samenleving gestalte te geven.
11. Ieder die gelooft in Jezus Christus en Hem persoonlijk heeft aangenomen als Verlosser
en Heer, heeft de Heilige Geest ontvangen. Door die Geest is hij verzegeld als Gods
eigendom. De Geest is het onderpand van de komende verlossing. Ook heeft de Geest
iedere gelovige gaven gegeven tot opbouw van de Kerk, om God en mensen met die
gaven te mogen dienen.
12. De Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te openbaren en te verheerlijken
en om het verlossingswerk van Christus aan de mensen bekend te maken. Het is de
Geest die mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Geest die
zendt en kracht geeft om te getuigen van Jezus Christus.
13. Elke gelovige is geroepen om zo te leven in de kracht van de inwonende Geest, dat hij
of zij niet zal toegeven aan de begeerte van de oude zondige natuur, maar vrucht zal
dragen tot eer van God.
14. Jezus Christus is het Hoofd van de kerk, Zijn lichaam, die bestaat uit alle mensen,
levenden en doden, die aan Hem verbonden zijn door het verlossend geloof in Hem.
God heeft uit de wereld voor Zich een eigen volk bijeen geroepen en hun opgedragen
om de wereld in te gaan om Zijn dienaren en getuigen zijn. Hij heeft hen geroepen tot
uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot opbouw van het lichaam van Christus en tot
verheerlijking van Zijn naam.
15. God roept Zijn kinderen op om regelmatig samen te komen, om deel te nemen aan
Bijbelse instellingen als doop en avondmaal, om elkaar van harte lief te hebben, te
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bemoedigen en de eenheid te bewaren, om zich in leer en tucht aan de Bijbel te
onderwerpen.
16. Wij geloven dat we als plaatselijke gemeente deel uitmaken van de wereldwijde Kerk
van Christus. Door Christus die door Zijn Geest in ons woont, zijn we verbonden met
alle andere plaatselijke kerken die Hem als Heer belijden. We geloven dat we geroepen
zijn die eenheid ook zichtbaar gestalte te geven, en zoeken naar mogelijkheden om dat
in praktijk te brengen.
17. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen. Voor de eersten een
opstanding ten leven; voor hen die Jezus Christus bewust afwijzen een opstanding ten
oordeel.
18. Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht het Evangelie in de gehele wereld te
verkondigen en om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. De vervulling van deze
Grote Opdracht is de belangrijkste missie van de kerk.
19. Evangelisatie is de verkondiging van de historische, bijbelse Christus als Heiland en
Heer, met als doel de mensen te bewegen persoonlijk tot Hem te komen en zo met God
verzoend te worden. Het betekent ook de oproep van Jezus aan allen die Hem willen
volgen zichzelf te verloochenen, hun kruis op te nemen, en in gehoorzaamheid aan
Hem, zich te voegen in Zijn Kerk en verantwoordelijke dienst in de samenleving.
20. De Bijbel is het geheel door God geïnspireerde Woord. Zij vormt de volledige
openbaring van Zijn wil. Zij is geheel betrouwbaar en heeft absoluut gezag in zaken van
geloof en leven.

Doel en uitvoering
Artikel 3
De gemeente tracht het doel aangegeven in artikel 3 van de Statuten verder te bereiken
door:
1. het houden van de zondagse samenkomsten, waarin lofprijzing en aanbidding,
voorbede, prediking, Heilig Avondmaal en doop plaats vinden;
2. het bijeen komen in kleine groepen voor gebed, onderlinge gemeenschap en
bestudering van de Bijbel;
3. het opzetten en uitvoeren van kinder-, tiener- en jeugdwerk;
4. het doen en ondersteunen van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten
Nederland;
5. het verlenen van pastorale zorg;
6. uitvoeren en ondersteunen van diaconale zorg in en vanuit de gemeente.

Leiding van de gemeente
Artikel 4
1. De gemeente wordt bestuurd door het oudstenteam, welke bestaat uit minstens vijf
oudsten, gekozen uit en door de leden van de gemeente.
2. Een eventueel door de gemeente aangestelde voorganger is tevens oudste van de
gemeente.
3. Het oudstenteam wordt ondersteund door diverse taakgroepen in de gemeente
(bijvoorbeeld een taakgroep jeugdwerk, een taakgroep kinderwerk, een diaconale
taakgroep, een pastorale taakgroep, een missionaire taakgroep etc.).
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4.

De taakgroepleiders kunnen gevraagd worden aanwezig te zijn bij de vergadering van
het oudstenteam.
Het oudstenteam zal regelmatig maar tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen met alle
taakgroepleiders. Taakgroepleiders hebben in het oudstenteam stemrecht in zaken die
op hun terrein liggen. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het beleid en de
activiteiten van hun taakgroep, maar het oudstenteam blijft eindverantwoordelijk.

Artikel 5
1. Verkiesbaar tot oudste zijn slechts zij, die minstens twee jaar lid zijn van een kerkelijke
gemeente, waarvan in ieder geval één jaar lid van deze gemeente.
2. Van verkiesbare leden die gehuwd zijn, dient de huwelijkspartner van harte in te
stemmen met een eventuele aanstelling tot oudste van de gemeente.
3. Een nieuwe oudste wordt gedurende het eerste jaar gecoacht door een andere oudste.
Nadat een oudste een half jaar in functie is geweest vindt binnen het oudstenteam met
de oudste een evaluatie plaats over hoe de oudste functioneert. Daarbij wordt de
mogelijkheid opengehouden dat desgewenst de oudste de functie van oudste neerlegt
en een andere taak in de gemeente gaat vervullen.
4. Oudsten worden voor onbepaalde tijd aangesteld, met dien verstande, dat zij minstens
één jaar na maximaal zes en minimaal drie achtereenvolgende jaren geheel buiten
functie zijn (een sabbatsjaar), de voorganger uitgezonderd. Na een sabbatsjaar kan een
oudste aangeven de functie van oudste weer te willen opnemen wanneer de
gemeentevergadering hiermee in meerderheid instemt. Een sabbatsjaar kan tot
maximaal twee jaar worden verlengd.
5. Voor de vacature van oudste kunnen leden van de gemeente kandidaten voorstellen
aan het oudstenteam. Het oudstenteam stelt – rekening houdend met de nodige
bekwaamheden en beschikbaarheid van mensen - kandidaten ter verkiezing voor aan de
gemeentevergadering. Het oudstenteam maakt de namen van de kandidaten minstens
14 dagen voor de verkiezing aan de gemeente bekend. Vóór de verkiezing wordt in de
gemeentevergadering een bijbelgedeelte voorgelezen en gebeden om de leiding van de
Heilige Geest. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. De gemeenteleden
hoeven de voordracht van het oudstenteam niet te volgen maar kunnen ook een andere
naam invullen. Is na twee vrije stemmingen geen tweederde meerderheid verkregen,
dan heeft een herstemming plaats tussen de beide kandidaten die bij de laatste
stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
6. De naam van de gekozene wordt in de daarop volgende zondagmorgendienst
afgekondigd.
Gedurende de veertien dagen daarna heeft de gekozene de gelegenheid een beslissing
te nemen deze verkiezing al dan niet te aanvaarden, en hebben de gemeenteleden de
gelegenheid eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken bij het oudstenteam. Als
er bezwaren blijken te bestaan, dan zal het oudstenteam een nauwkeurig onderzoek
doen en naar bevind van zaken handelen. Het oudstenteam zal haar beslissing
hieromtrent kenbaar maken aan degene(n) die bezwaar heeft (hebben) gemaakt.
7. Als er naar het oordeel van het oudstenteam geen bezwaren (meer) bestaan en de
gekozene bereid is de aanstelling te aanvaarden, kan tot bevestiging worden
overgegaan.
8. De bevestiging in een openbare samenkomst vindt plaats door het beantwoorden van
een aantal vragen en met oplegging van handen door alle oudsten.
Bij een herbenoeming vindt geen bevestiging meer plaats.
9. Oudsten kunnen - wanneer zij hiervoor redenen hebben - hun functie neerleggen. Een
eventueel weer opnemen van hun functie, kan slechts door een nieuwe verkiezing
plaats vinden. De aanstelling kan voorts eindigen door overlijden, vertrek naar een
andere gemeente, schorsing of royement. De beide laatstgenoemde mogelijkheden
behoeven de goedkeuring van de gemeentevergadering.
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Artikel 6
Tot de gezamenlijke taken van het oudstenteam behoren in ieder geval:
- een voorbeeld te zijn voor de gemeente in handel en wandel, zoals o.a. beschreven
in 1 Petrus 5:1-4;
- leiding te geven aan de gemeente;
- verantwoordelijk te zijn voor prediking en onderricht;
- in overeenstemming met Efeziërs 4:11-16 voorwaarden te scheppen waardoor
gemeenteleden worden toegerust, zodat ze individueel en allen tezamen groeien tot
geestelijke volwassenheid;
- eindverantwoordelijk te zijn voor het financieel beheer;
- eindverantwoordelijk te zijn voor de pastorale begeleiding van de gemeenteleden;
- eindverantwoordelijk te zijn voor zending en evangelisatie;
- eindverantwoordelijk te zijn voor diaconaat
- eindverantwoordelijk te zijn voor alle overige taken die aan andere leidinggevenden
in de gemeente gedelegeerd worden.

Artikel 7
De taken van de afzonderlijke oudsten worden onderling geregeld, afhankelijk van ieders
gaven en mogelijkheden. Voor de gemeente moet duidelijk zijn welke oudste specifiek
eindverantwoordelijk is voor welke taak en/of taakgroep.

Artikel 8
Het oudstenteam neemt besluiten zoveel als enigszins mogelijk is unaniem. Slechts wanneer
dit onhaalbaar blijkt, wordt door stemming beslist, waarbij dezelfde regels gelden als
vermeld in artikel 6d t/m 6g van de Statuten.

Artikel 9
1. Het besluit om een voorganger of kerkelijk werker voltijds of deeltijds aan te stellen of
te ontslaan wordt genomen door de gemeentevergadering.
2. Een werkgroep bestaande uit oudsten en andere leden van de gemeente maakt een
profielschets en taakomschrijving van de gezochte kandidaat. Deze profielschets en
taakomschrijving behoeven goedkeuring van de gemeentevergadering.
3. De sollicitatieprocedure wordt door de werkgroep behartigd. Als de werkgroep een
geschikte kandidaat heeft gevonden wordt deze voorgesteld aan de
gemeentevergadering.
4. Een kandidaat kan aangesteld worden als tenminste tweederde van de geregistreerde
leden zich in een schriftelijke stemming hiervoor uitspreekt.
5. Bij het in dienst treden bij de gemeente wordt de voorganger/kerkelijk werker lid van de
gemeente en treedt toe tot de oudstenraad.

Lidmaatschap
In aansluiting op het gestelde in artikel 5 van de Statuten geldt het volgende:
Artikel 10
1. Zo lang kinderen onder wettelijke verantwoordelijkheid van hun ouders of opvoeders
vallen, hebben zij dezelfde status (lid/vriendlid/gast), evenwel zonder stemrecht.
2. Voordat iemand lid wordt vindt er namens het oudstenteam een gesprek plaats met de
kandidaat.
3. Het oudstenteam is verplicht minstens twee weken voordat iemand toetreedt als lid, dit
in de gemeente bekend te maken, zodat leden de gelegenheid hebben eventuele
bezwaren kenbaar te maken. Deze bezwaren dienen vertrouwelijk en schriftelijk aan het
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4.

5.

oudstenteam kenbaar te worden gemaakt. Het oudstenteam zal de bezwaren toetsen
aan de Bijbel en aan de uitgangspunten van de gemeente en dienovereenkomstig een
beslissing nemen. Degene die de bezwaren heeft ingebracht zal van deze beslissing in
kennis gesteld worden.
Kandidaten die de hiertoe geëigende voorbereidingen hebben gevolgd - in de regel is
dat het volgen van de introductiekring - en zich aanmelden voor het lidmaatschap van
de gemeente, en toegelaten worden door het oudstenteam, kunnen vervolgens
bevestigd worden als lid van de gemeente. In bijzondere gevallen kan het oudstenteam
nieuwe leden zonder dat zij de introductiekring gevolgd hebben, toelaten tot lid van de
gemeente. Een vervangende procedure zal doorvoor gevolgd worden.
In een openbare samenkomst dienen ze te getuigen van hun geloof en hun voornemen
om zich toe te wijden aan deze plaatselijke gemeente, door de volgende vragen met
“ja” te beantwoorden:
1. Gelooft u in Jezus Christus, Gods Zoon, als uw enige en volkomen Verlosser en
Heer?
2. Hebt u besloten Jezus Christus in alles te volgen, vertrouwend op Gods genade en
de kracht van de Heilige Geest?
3. Erkent u de Bijbel als het geïnspireerde en volledig betrouwbare Woord van God,
gezaghebbend voor leer en leven?
4. Wilt u trouw de samenkomsten bezoeken, deelnemen aan het Heilig Avondmaal en
volharden in het bidden met en voor de gemeente?
5. Bent u bereid zich te onderwerpen aan het gezag van de gemeente en u te houden
aan de Statuten en de Regeling van Inrichting en Bestuur van deze gemeente?
6. Bent u bereid om met uw door God gegeven gaven en talenten uzelf in te zetten
voor de gemeente en ook naar vermogen de gemeente financieel te ondersteunen?

Artikel 11
Het oudstenteam kan, wanneer leden na herhaalde vermaning hun toetredingsbeloften niet
nakomen, tijdelijk van de voorrechten van het lidmaatschap uitsluiten:
- zij, die naar het oordeel van het oudstenteam in strijd met de punten genoemd in art
10 punt 5;
- zij die de gewoonte hebben de samenkomsten van de gemeente te verzuimen;
- zij, die nooit aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
- zij, die onenigheid verwekken of bevorderen.
Wanneer dit tuchtmiddel niet helpt, is het oudstenteam gerechtigd hun het lidmaatschap te
ontzeggen, volgens de aanwijzingen van Matteüs 18:15 t/m 17.

Artikel 12
Degenen die uit een andere kerk of gemeente willen overgaan tot onze gemeente, dienen in
de regel trouw en volledig de introductiekring te volgen. Daarna kunnen zij - eveneens met
inachtneming van het gestelde in artikel 5 van de Statuten - door het oudstenteam als leden
worden aangenomen, mits er geen rancune is ten opzichte van de gemeente die ze verlaten.
Zij worden in een openbare samenkomst aan de gemeente voorgesteld. Aan de kerk of
gemeente die zij verlaten hebben, moet hiervan vooraf kennis gegeven worden.
Artikel 13
Rechten en plichten van de leden van de gemeente
1. Gemeenteleden hebben de volgende rechten:
1.1. Het bijwonen van de gemeentevergaderingen en het uitbrengen van een stem indien er
zaken in stemming gebracht worden.
1.2. Het indienen van voorstellen voor de gemeentevergadering.
1.3. Het doen bijeenroepen van een gemeentevergadering, mits er tenminste tien leden om
verzoeken, schriftelijk en met opgave van redenen.
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1.4. Het inroepen van de hulp van oudsten of daartoe aangestelde gemeenteleden in geval
van nood.
1.5. Het ontvangen van alle informatie uit en over de gemeente, voorzover die niet
vertrouwelijk is.
1.6. Het ontvangen van alle informatie over de financiële gang van zaken, voor zover dit
geen inbreuk doet op vertrouwelijke informatie over andere gemeenteleden.
1.7. Pastorale begeleiding.
1.8. Onderwijs en wat verder nodig is om als gemeentelid te kunnen functioneren en de
gemeente te mogen dienen met zijn/haar gaven en mogelijkheden.
2. Van de gemeenteleden wordt het volgende verwacht:
2.1. Het bijwonen van de gemeentevergadering.
2.2. Het trouw bezoeken van de zondagse samenkomst en deelnemen aan het Heilig
Avondmaal.
2.3. Zich onderwerpen aan het gezag van de gemeente en het zich houden aan de Statuten
en de Regeling van Inrichting en Bestuur.
2.4. De gemeente naar vermogen financieel ondersteunen.
2.5. Zich inzetten voor de gemeente met de door God gegeven gaven en talenten.
2.6. Zich aansluiten bij een gebedsgroep of bijbelgesprekskring in de gemeente.
Wat betreft de punten 2.1, 2.2 en 2.6 geldt dit voorzover geen zwaarwegende persoonlijke
omstandigheden dit verhinderen.

Artikel 14
Bezoekers van de gemeente die zich willen oriënteren op het lidmaatschap kunnen zich
aanmelden als vriendlid.
Een vriendlid valt onder de zorg van het oudstenteam en de rest van de gemeente.
Vriendleden mogen meewerken binnen allerlei taakgroepen in de gemeente, echter zonder
daaraan leiding te geven.
Van een vriendlid wordt verwacht dat hij of zij na uiterlijk drie jaar een definitief besluit
neemt over toetreding tot lid van de gemeente. Als men lid wil worden dient men in de regel
ook de introductiekring gevolgd te hebben.
Het vriendlidmaatschap is geen verplichting om lid te kunnen worden.

Gemeentevergadering
Artikel 15
In aansluiting op het gestelde in artikel 6 van de Statuten geldt het volgende:
1. Tijdens de jaarlijkse algemene gemeentevergadering dient gelegenheid gegeven te
worden tot vragen omtrent en bespreking van de door en namens het oudstenteam te
verstrekken verslagen en overzichten.
2. De gemeentevergaderingen worden in minstens drie voorafgaande samenkomsten der
gemeente bekend gemaakt. Slechts in uitzonderlijke dringende gevallen kan daarvan
worden afgeweken.
3. Tenminste één week voor de gemeentevergadering worden de te behandelen
onderwerpen schriftelijk bekend gemaakt.

Slotartikelen
Artikel 16
De gemeente houdt vast aan de hoofdzaken zoals vermeld in artikel 2 van de Statuten en
artikel 2 van de RIB. Over andere zaken kan het oudstenteam (gemeente) wel standpunten
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innemen, mits met respect en verdraagzaamheid ten opzichte van andere meningen uit de
gemeente.

Artikel 17
Veranderingen, toevoegingen of weglatingen in deze Regeling van Inrichting en Bestuur
kunnen gemaakt worden wanneer op een daartoe samengekomen gemeentevergadering
tenminste tweederde van de geregistreerde leden daarmee instemt.

Artikel 18
In alle gevallen waarin deze Regeling van Inrichting en Bestuur niet voorziet, beslist het
oudstenteam.

