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Statuten van de Vrije Evangelische Gemeente ‘De Ark’ 
 
Artikel 1 – De gemeente 
1. Het kerkgenootschap: Vrije Evangelische Gemeente “De Ark” (hierna te noemen: de 

gemeente), is op 22 november 1983 te Gorinchem voor onbepaalde tijd opgericht.  
2. De gemeente bestaat uit personen, die zich het eigendom van de Here Jezus Christus 

weten en belijden te geloven in de Heilige Schriften van het Oude en Nieuwe 
Testament als absolute Godsopenbaring. 

 
 
Artikel 2 -  Doel 
De gemeente stelt zich ten doel door evangelieverkondiging, godsdienstonderwijs, 
diaconale zorg, deelneming aan en stimulering van evangelisatie en zending in Nederland 
en de gehele wereld, door beoefening van „de gemeenschap der heiligen‟, door activiteiten 
die in het kader van haar beginselen als opdracht moeten worden gezien, van de komst 
van het Godsrijk te getuigen. 
 
 
Artikel 3 - Leden 
Als lid van de gemeente kunnen toetreden zij, die tot persoonlijk geloof in Jezus Christus 
zijn gekomen en het voornemen hebben zich in gehoorzaamheid aan Zijn Woord door 
Hem te laten leiden. 
 
 
Artikel 4 - Rechtspersoonlijkheid 
Krachtens artikel 2:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bezit de gemeente als 
kerkgenootschap volledige rechtspersoonlijkheid op grond van dit kerkelijk-juridisch 
statuut. 
 
 
Artikel 5 - Grondslag 
De gemeente baseert zich op de beginselen, beoordeeld, goedgekeurd en daarna 
vastgesteld, door de verbonden gemeenten te Franeker, vergaderd op 14 en 15 
september 1881 en 30 januari 1885. Zij wil zusterlijk verbondenheid beleven met alle vrije 
Christelijke gemeenten die met haar deze beginselen aanvaarden, evenwel onder 
volstrekt voorbehoud van haar autonomie. 
 
 
Artikel 6 - Verbod tot wijziging  
De artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en dit artikel dezer regeling, mogen nimmer gewijzigd worden. 
 
 
Artikel 7 - Lidmaatschap 
1. Lid van de gemeente kan worden hij of zij die 

a. de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt, 
b. gedoopt is, 
c. in het openbaar het geloof heeft beleden, 
d. de door de raad bepaalde voorbereiding op het lidmaatschap heeft voltooid, 
e. belooft om naar vermogen in de behoeften van de gemeente te voorzien, 
f. instemt met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement, 
g. belooft om zich te onderwerpen aan de tucht van de gemeente, als hij of zij ter 

verantwoording wordt geroepen, en 
h. zonder rancune terugziet op een gemeente waar hij of zij eerder lid was. 
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2. Het lidmaatschap van de gemeente wordt beëindigd door 
a. overlijden, 
b. attestatie naar een andere gemeente, 
c. schriftelijke opzegging door het lid, 
d. royement of 
e. de raad, mits onder de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 10 van het  

huishoudelijk reglement. 
3. Thuiswonende kinderen van leden vallen onder de zorg van de gemeente. 
 
 

Artikel 8 - De leiding van de gemeente 
1. De gemeente wordt bestuurd door de raad. 
2. De raad bestaat uit ten minste drie oudsten. Naast oudsten kunnen ook diakenen 

onderdeel uitmaken van de raad.  
3. De leden van de raad, verder te noemen ambtsdragers, worden door de leden uit de 

leden gekozen. 
4. De raad: 

a. is eindverantwoordelijk voor het geestelijk onderricht in de gemeente, 
b. is eindverantwoordelijk voor de pastorale begeleiding van de leden, 
c. is bevoegd leden onder tucht te stellen, te schorsen en/of te royeren, 
d. voert het door de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid uit, 
e. legt in de jaarvergadering verantwoording af van het door haar gevoerde beleid, 
f. vertegenwoordigt de gemeente zowel in als buiten rechte, door twee daartoe 

aangewezen ambtsdragers; 
g. is eindverantwoordelijk voor alles wat namens de gemeente geschiedt, op grond 

waarvan iedere activiteit, waaraan de gemeente deelneemt, aangemeld dient te 
worden bij en goedgekeurd te worden door de raad, 

h. benoemt de vertegenwoordigers van de gemeente, als de gemeente deelneemt 
aan een actie, organisatie of overleg, 

i. benoemt en ontslaat de leidinggevenden van alle activiteiten, die onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente worden verzorgd, 

j. kan na instemming door de algemene ledenvergadering een voorganger 
beroepen of een andere betaalde werknemer aanstellen, 

k. kan na instemming door de algemene ledenvergadering een betaalde werknemer 
ontslaan, 

l. regelt en controleert de uitgevoerde werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden van 
de benoemde werknemers, 

m. is eindverantwoordelijk voor het bestuur en beheer van alle eigendommen van de 
gemeente, 

n. stelt ieder jaar een begroting op en 
o. neemt alle financiële beslissingen die nodig zijn om de gemeente op een goede 

manier te laten functioneren, met dien verstande dat de algemene 
ledenvergadering vooraf moet instemmen met financiële beslissingen die het 
totale goedgekeurde begrotingsbedrag met 10% of meer overschrijden. 

5. De taak van een ambtsdrager wordt beëindigd door: 
a. het aflopen van de ambtsperiode, 
b. het op eigen initiatief neerleggen van het ambt, 
c. het beëindigen van het lidmaatschap van de gemeente, 
d. ontslag door de algemene ledenvergadering of 
e. ontslag door de raad. 
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Artikel 9 - Algemene ledenvergaderingen 
1. De algemene ledenvergadering stelt het beleid van de gemeente vast. 
2. De gemeente kent de volgende soorten algemene ledenvergaderingen: 

a. jaarvergadering, en  
b. overige ledenvergaderingen 

3. De algemene ledenvergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de 
gemeente.  

4. Op uitnodiging van de raad hebben ook de volgende niet-leden toegang tot de 
algemene ledenvergadering van de gemeente: 

a. vrienden, 
b. geschorste leden en/of 
c. derden. 

5. Voor het stemmen tijdens een algemene ledenvergadering geldt: 
a. uitsluitend niet-geschorste leden van de gemeente hebben stemrecht; 
b. een voorstel is aangenomen, wanneer meer dan vijftig procent van de aanwezige 

stemgerechtigde leden vóór gestemd heeft, tenzij elders in deze statuten of in het 
huishoudelijke reglement anders is bepaald. 

6. Eenmaal per jaar wordt de jaarvergadering gehouden, waarin de raad aan zowel leden 
als uitgenodigde niet-leden verantwoording aflegt van het gevoerde beleid. 

 
 
Artikel 10 - Bijzondere instellingen 
1. De gemeente kent de volgende bijzondere instellingen: 

a. doop en belijdenis 
b. heilig avondmaal 
c. huwelijk 
d. ziekenzalving 

2. De gemeente erkent zowel de kinderdoop als volwassendoop. De visie over doop mag 
nooit tot een oorzaak van veroordeling of scheiding worden in de gemeente.  

 
 
Artikel 11- Statutenwijziging en ontbinding 
1. Deze statuten kunnen alleen veranderd worden tijdens een algemene 

ledenvergadering, waar: 
a. minstens de helft van de geregistreerde leden aanwezig is en 
b. tweederde van het aantal aanwezige leden zich hiervoor uitspreekt. 

2. Tot ontbinding van de gemeente kan alleen worden besloten tijdens een algemene 
ledenvergadering, waar: 

a. minstens de helft van de geregistreerde leden aanwezig is en 
b. tweederde van het aantal aanwezige leden zich hiervoor uitspreekt. 

3. Van sub a van zowel lid 1 als lid 2 van dit artikel kan alleen afgeweken worden als 
daaraan voorafgaand een algemene ledenvergadering wegens onvoldoende aantal 
aanwezige leden onbevoegd is geweest, met dien verstande dat sub b van lid 1 en lid 
2 in die situatie wel van kracht blijft. Deze algemene ledenvergadering dient uiterlijk 8 
weken na de onbevoegde vergadering te worden gehouden. 

4. Bij ontbinding van de gemeente zullen de eventuele baten worden bestemd voor een 
of meerdere – in de laatste algemene ledenvergadering - te bepalen christelijk(e) 
doel(en), mits bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende 
instelling. Eventuele baten zullen nimmer ten gunste komen van de leden van de 
gemeente. 

5. De vereffening geschiedt door de raad. 
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 
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7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
gemeente gedurende dertig jaar berusten onder het jongste lid van de raad. 

 
 
Artikel 12 - Slotbepalingen 
1. Naast statuten kent de gemeente ook een huishoudelijk reglement. 
2. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in gevallen van geschillen 

over de uitleg of de toepassing van deze statuten, beslist de raad. 
3. Deze statuten treden in werking direct na vaststelling in de algemene 

ledenvergadering. De voorgaande versie komt daarmee te vervallen. 
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Huishoudelijk reglement van de Vrije Evangelische Gemeente ‘De Ark’ 
 
Het toetreden van nieuwe leden 

 
Artikel 1 - Lidmaatschap 
1. Als een aspirant-lid als lid toe wil treden tot de gemeente 

a. meldt het aspirant-lid dit voornemen aan de raad en 
b. heeft (een afvaardiging van) de raad een gesprek met het aspirant-lid. In dit 

gesprek komt ten minste ter sprake: 
i. de inhoud van artikel 7 van de statuten, 
ii. mogelijke rancune ten opzichte van een ander kerkgenootschap; hiervoor 

wordt tevens de attestatie opgevraagd en 
iii. de vragen die aan de aspirant-leden in de toetredingsdienst zullen worden 

gesteld. 
2. Tot de door de raad bepaalde voorbereiding op het lidmaatschap wordt verstaan: 

a. het volgen van de lidmaatschapscursus, 
b. het met attestatie overkomen als lid van een zustergemeente zoals beschreven 

in artikel 5 van de statuten en/of 
c. een andere wijze van voorbereiding; dit ter beoordeling van de raad. 

3. De raad beslist of een aspirant-lid toe mag treden als lid van de gemeente.  
4. De raad deelt ten minste 3 weken voor de toetredingsdienst de namen van de 

toetredende aspirant-leden aan de leden mee.  
5. Ieder gemeentelid kan bezwaren tegen het lidmaatschap van aspirant-leden kenbaar 

maken. Hiervoor geldt: 
a. Een bezwaar moet uiterlijk 1 week voor de toetredingsdienst bij de voorzitter 

en/of secretaris van de raad schriftelijk, onder vermelding van eigen naam en 
met redenen omkleed, worden ingediend. 

b. Als er bezwaren blijken te bestaan, dan zal de raad nauwkeurig onderzoek doen 
en naar bevind van zaken handelen. 

c. Na onderzoek zal de raad zijn beslissing kenbaar maken aan de persoon in 
kwestie en de bezwaarmaker. 

6. Bevestiging van het lidmaatschap vindt plaats tijdens een toetredingsdienst. 
 

 
Artikel 2 - Vrienden van de gemeente 
1. Naast leden kent de gemeente ook vrienden. 
2. Vriend kan worden wie:  

a. zich thuisvoelt in de gemeente, 
b. zich wil oriënteren op het lidmaatschap van de gemeente en 
c. in de tussenliggende periode al betrokken wil zijn bij de gemeente. 

3. Van een vriend wordt verwacht dat hij of zij: 
a. de statuten en het huishoudelijk reglement respecteert, 
b. naar vermogen bijdraagt in de behoefte van de gemeente, 
c. geen rancune heeft ten opzichte van een andere gemeente en 
d. binnen uiterlijk 3 jaar lid wordt, behoudens bijzondere omstandigheden ter 

beoordeling van de raad. 
4. Iemand die vriend wil worden van de gemeente: 

a. meldt de raad dat hij of zij vriend wil worden van de gemeente en  
b. heeft vervolgens een gesprek met (een afvaardiging van) de raad; in dit gesprek 

wordt de inhoud van lid 2 en 3 van dit artikel besproken. 
5. De raad beslist of iemand vriend mag worden van de gemeente.  
6. De namen van de nieuwe vrienden worden bekend gemaakt aan de gemeente. 
7. Vrienden:  
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a. vallen, evenals hun thuiswonende kinderen, onder de zorg van de gemeente en 
b. mogen taken vervullen binnen de gemeente; een leidinggevende taak is alleen 

toegestaan na toestemming van de raad. 
 
 

De leiding van de gemeente 
 

Artikel 3 - Taakomschrijving ambtsdragers 
1. Onder ambtsdrager wordt verstaan oudste of diaken. 
2. Iedere ambtsdrager dient in te stemmen met de door de raad in een protocol 

vastgelegde gedragsregels voor ambtsdragers. 
3. Ambtsdragers hebben een geheimhoudingsplicht voor alles wat hen bij de uitoefening 

van hun ambt vertrouwelijk ter kennis is gekomen, voor zover dit redelijkerwijs van hen 
kan worden verwacht. 

4. Tot de bijzondere taken van een oudste behoren: 
a. het leiden van de gemeente, 
b. gebed en bediening van het Woord, 
c. zorg dragen voor pastoraat, 
d. uitoefenen van de tucht en 
e. bediening van de bijzondere instellingen. 

5. Tot de bijzondere taken van een diaken behoren: 
a. het dienen bij het heilig avondmaal, 
b. erop toezien dat die leden die financiële of andere materiële hulp nodig hebben, 

deze verkrijgen, 
c. het verzorgen van het bezoek aan zieke gemeenteleden en 
d. het geven van bijstand en troost aan gemeenteleden. 

 
 

Artikel 4 - Verkiezen van ambtsdragers. 
1. Het kiezen van een ambtsdrager vindt plaats tijdens een algemene ledenvergadering. 
2. Verkiesbaar zijn die leden, die: 

a. minstens twee jaar lid van een gemeente en één jaar lid van de gemeente zijn, 
b. geen familieleden in de raad hebben tot en met de tweede graad en 
c. blijk geven van een levenswandel zoals beschreven in 1 Timotheüs 3: 1-13. 

3. Oudsten kunnen alleen worden verkozen uit de mannelijke leden. 
4. Voor elke vacature: 

a. kan de raad kandidaten stellen, 
b. kan de gemeente kandidaten voordragen, indien de kandidaatstelling 

i. door minstens drie leden wordt ondersteund en 
ii. twee weken voor de te houden vergadering bij de raad is aangemeld, 

c. wordt afzonderlijk gestemd en 
d. is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze. 

5. Voorgedragen leden worden voorafgaand aan de algemene ledenvergadering hiervan 
in kennis gesteld. 

6. Een lid is verkozen tot ambtsdrager als dit lid meer dan de helft van de stemmen van 
de aanwezige stemgerechtigden heeft verkregen. Hiervoor geldt: 

a. De eerste stemronde is een vrije stemming. 
b. Indien geen meerderheid verkregen is in de eerste stemronde, wordt in een 

tweede stemronde de keuze beperkt tot: 
i. de twee kandidaten die tijdens de eerste stemronde de meeste stemmen 

kregen en 
ii. elke kandidaat die maximaal 5 stemmen minder heeft gekregen dan het 

minste aantal stemmen van de kandidaten uit onderdeel b.i. van dit lid.  
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c. Indien na twee stemronden geen meerderheid verkregen is, geldt voor elke 
volgende stemronde: 

i. de procedure zoals beschreven in onderdeel b van dit lid en 
ii. de kandidaat met het minste aantal stemmen uit de voorgaande stemronde 

valt af. 
7. De naam van de verkozen ambtsdrager wordt in de eredienst, volgend op de 

verkiezing, afgekondigd.  
8. Ieder lid kan bezwaren indienen tegen de verkozen ambtsdrager. Hiervoor geldt: 

a. Een bezwaar kan tot uiterlijk zeven dagen na de afkondiging in de eredienst bij 
de voorzitter of de secretaris van de raad schriftelijk, onder vermelding van eigen 
naam en met redenen omkleed, worden ingediend. 

b. Als er bezwaren blijken te bestaan, dan zal de raad nauwkeurig onderzoek doen 
en naar bevind van zaken handelen. 

c. Na onderzoek zal de raad zijn beslissing kenbaar maken aan de persoon in 
kwestie en de bezwaarmaker. 

9. Uiterlijk veertien dagen na de verkiezing deelt de gekozene aan de raad mee of hij of 
zij de verkiezing aanvaardt. 

10. De bevestiging van een ambtsdrager vindt plaats in een openbare eredienst met 
oplegging van handen, door bij voorkeur twee oudsten. 
 
 

Artikel 5 - Raadsfuncties 
1. De functies in de raad worden door de ambtsdragers onderling verdeeld. 
2. De voorzitter en de algemeen-adjunct dienen oudsten te zijn.  
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad, alsmede van de algemene 

ledenvergadering.  
4. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de algemeen-adjunct in zijn plaats.  
5. De taken en bevoegdheden van secretaris, rentmeester en overige leden van de raad, 

worden door de raad bepaald. 
 
 
Artikel 6 - Besluitvorming in de raad 
1. De raad neemt besluiten na beraadslaging bij voorkeur unaniem.  
2. Wanneer unanieme besluitvorming onhaalbaar blijkt, wordt gestemd. Een besluit is 

aangenomen als meer dan de helft van alle ambtsdragers voor stemt. 
3. De genomen besluiten worden schriftelijk vastgelegd. 
4. Documenten van zwaarwegende aard, die namens de gemeente worden verstuurd, 

worden door ten minste de voorzitter en de secretaris ondertekend.  
 
 
Artikel 7 - Ambtsperiode 
1. Een ambtsperiode heeft een duur van vier achtereenvolgende jaren. 
2. Met instemming van de andere ambstdragers kan een ambtsperiode ten hoogste twee 

keer met maximaal één jaar worden verlengd. 
3. Na het beëindigen van het ambt is deze persoon niet langer ambtsdrager en in de 

twaalf maanden daaropvolgend niet verkiesbaar als ambtsdrager.  
 
 

Artikel 8 - De voorganger en andere betaalde werknemers 
1. Voor het beroepen van een voorganger is de instemming nodig van de algemene 

ledenvergadering. 
2. De algemene ledenvergadering benoemt een beroepingscommissie uit de leden; de 

beroepingscommissie bestaat uit ten minste één ambtsdrager. 
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3. De beroepingscommissie bepaalt de inhoud van de beroepsbrief. De beroepsbrief 
moet: 

a. voorgelezen worden op de algemene ledenvergadering, 
b. goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering en 
c. voor verzending ondertekend zijn door alle ambtsdragers. 

4. Een voorganger wordt door zijn benoeming automatisch oudste van de gemeente. 
5. Een voorganger wordt door zijn benoeming automatisch, samen met zijn eventuele 

echtgenote, lid van de gemeente. 
6. De algemene ledenvergadering kan andere betaalde werknemers, zoals pastorale 

werkers, evangelisten, of sociale werkers, aanstellen. 
7. De raad voorziet de voorganger en andere betaalde werknemers van een duidelijke 

taakbeschrijving. 
 

 
Artikel 9 - Overige leidinggevenden 
1. De raad kan leidinggevende taken delegeren aan leden. 
2. De raad voorziet hen die een leidinggevende taak hebben van een duidelijke 

taakbeschrijving. 
3. De raad is eindverantwoordelijk voor alle taken. 

 
 

Artikel 10 - Vermaning, schorsing en royement  
1. De raad moet een lid vermanen dat: 

a. naar het oordeel van de raad in strijd met zijn of haar belijdenis handelt, 
b. de samenkomsten van de gemeente veronachtzaamt, 
c. nooit deelneemt aan het heilig avondmaal en/of 
d. onenigheid verwekt of bevordert. 

2. Mocht een vermaning zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel niet helpen, dan moet de 
raad dit lid schorsen. 

3. In plaats van schorsing, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, kan de raad besluiten het 
lidmaatschap van een lid te beëindigen als dit lid gedurende een jaar of langer de 
samenkomsten van de gemeente niet heeft bezocht. Hiervoor geldt dat: 

a. de raad het lid minimaal twee keer met een tussenpoos van ten minste twee 
weken schriftelijk heeft benaderd om tot een oplossing te komen en 

b. de raad de leden hiervan schriftelijk in kennis stelt. 
4. Een geschorst lid: 

a. wordt tijdelijk van het lidmaatschap uitgesloten, 
b. moet per direct alle taken neerleggen, 
c. kan de toegang tot bepaalde bijeenkomsten ontzegd worden en 
d. kan van het heilig avondmaal uitgesloten worden. 

5. Indien het geschorste lid naar inzicht van de raad tot inkeer komt, wordt de schorsing 
zo snel mogelijk opgeheven. 

6. De schorsing van een ambtsdrager, een voorganger of een andere betaalde 
werknemer dient schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld. Van andere leden 
hoeft de raad de schorsing niet bekend te maken. 

7. Tijdens de schorsing moet de raad het lid aansporen tot inkeer te komen. 
8. De duur van deze schorsing is maximaal vier weken. De duur van de schorsing kan 

één of meerdere malen worden verlengd met een periode van steeds maximaal vier 
weken. Voor elke verlenging is een besluit van de raad nodig. 

9. Na de periode bedoeld in lid 8 besluit de raad of 
a. de schorsing wordt opgeheven of 
b. het lid wordt geroyeerd. 
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10. Indien een schorsing wordt opgeheven besluit de raad tevens over het al dan niet 
weer opnemen van neergelegde taken. 

11. Iemand die geroyeerd is: 
a. kan de toegang tot de gemeente ontzegd worden en  
b. verliest alle mogelijke rechten op de gelden en goederen van de gemeente. 

12. Bij het royeren van een lid, of de schorsing van een lid van de raad en/of van een 
betaalde werknemer is de raad verplicht: 

a. dit binnen 10 weken in een algemene ledenvergadering toe te lichten aan de 
leden,  

b. de leden de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen en 
c. schriftelijk te stemmen over de schorsing, dan wel royering, indien ten minste tien 

aanwezige stemgerechtigde leden dit wensen. Indien zowel ten minste de helft 
van de stemgerechtigde leden aanwezig is als tweederde van deze leden de 
schorsing, dan wel royering verwerpt, wordt deze onmiddellijk opgeheven. 

13. De raad moet een vriend vermanen die: 
a. naar het oordeel van de raad in woord en/of gedrag handelt in strijd met de 

doelstellingen van de gemeente, 
b. onenigheid verwekt of bevordert en/of 
c. de samenkomsten van de gemeente veronachtzaamt.  

14. Mocht een vermaning zoals bedoeld in lid 13 van dit artikel niet helpen, dan kan de 
raad deze persoon: 

a. de status van vriend ontnemen, 
b. het uitvoeren van een taak ontzeggen, 
c. de toegang tot bepaalde bijeenkomsten ontzeggen, 
d. uitsluiten van het heilig avondmaal en/of 
e. de toegang tot de gemeente ontzeggen. 

15. Lid 13 onderdeel a en b en lid 14 onderdeel b t/m e van dit artikel kan door de raad 
ook worden toegepast op derden. 

 
  
Artikel 11 - Kascommissie 
1. De kascommissie 

a. heeft als taak de financiële administratie te controleren, 
b. wordt ten minste vier weken voor de jaarvergadering benoemd door de algemene 

ledenvergadering, 
c. bestaat uit ten minste twee leden, waarbij ambtsdragers zijn uitgesloten en 
d. rapporteert haar bevindingen aan de jaarvergadering. 

2. De leden van de kascommissie  
a. worden benoemd voor twee jaar en 
b. treden beurtelings af, zodat ten minste een lid van de kascommissie ook het jaar 

daarvoor de kas heeft gecontroleerd. 
 
 
Algemene ledenvergaderingen 

 
Artikel 12 - Algemene ledenvergadering 
1. Tijdens de zogeheten jaarvergadering, die bij voorkeur plaatsvindt in maart,  

a. legt de raad verantwoording af van alle activiteiten, 
b. legt de raad verantwoording af van het financieel beheer, 
c. mogen leden vragen stellen over het gevoerde beleid, 
d. is er gelegenheid om de verslagen en overzichten te bespreken, 
e. rapporteert de kascommissie haar bevindingen, 
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f. wordt er gestemd over het rapport van de kascommissie; goedkeuring en 
aanvaarding van dit rapport door de algemene ledenvergadering betekent 
volledige decharge van de raad, 

g. wordt de begroting voor het nieuwe jaar besproken en 
h. wordt over de begroting gestemd; de begroting mag alleen vastgesteld worden 

door een algemene ledenvergadering. 
2. Naast de jaarvergadering kunnen andere ledenvergaderingen, bijeen geroepen 

worden:  
a. door de raad of 
b. op verzoek van ten minste tien leden, schriftelijk en met opgaaf van redenen. 

3. Een algemene ledenvergadering wordt in vier voorafgaande zondagse erediensten 
van de gemeente aangekondigd.  

4. De uitnodiging en de bijhorende stukken dienen ten minste een week voor de 
algemene ledenvergadering schriftelijk bekend gemaakt te zijn aan de leden. 

5. In dringende gevallen, ter beoordeling van de raad, kan een algemene 
ledenvergadering binnen kortere tijd plaatsvinden en kan worden afgeweken van lid 3 
en 4 van dit artikel. 

6. Elk lid heeft het recht voorstellen in te dienen voor een algemene ledenvergadering. 
Als deze voorstellen drie weken voor een algemene ledenvergadering bij de secretaris 
zijn ingediend, worden ze op de agenda geplaatst. 

7. Tijdens algemene ledenvergaderingen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
8. Als aanvulling op de statuten geldt voor het stemmen tijdens een algemene 

ledenvergadering, dat  
a. over zaken mondeling of met handopsteken kan worden gestemd, 
b. over personen alleen schriftelijk kan worden gestemd en 
c. stemmen bij volmacht niet is toegestaan. 

 
 
Bijzondere instellingen 

 
Artikel 13 - Doop en belijdenis 
1. De gemeente erkent met betrekking tot doop en belijdenis: 

a. de kinderdoop, 
b. het opdragen van kinderen, 
c. de openbare geloofsbelijdenis in navolging van de kinderdoop, verder te noemen 

belijdenis, en 
d. de openbare geloofsbelijdenis met de volwassendoop, verder te noemen 

volwassendoop. 
2. De kinderdoop of het opdragen van een kind is mogelijk voor: 

a. kinderen van gemeenteleden en 
b. kinderen van andere gelovigen, mits ten minste één van de ouders of opvoeders 

van het kind naar het oordeel van de raad  
i. een gelovige is en 
ii. het voornemen heeft lid te worden van de gemeente. 

3. Degene die belijdenis wil doen of zich wil laten dopen: 
a. moet naar het oordeel van de raad 

i. blijk geven van een persoonlijk geloof in Jezus Christus als zijn of haar 
Redder en Heer en 

ii. het oprechte verlangen hebben een volgeling van Hem te zijn in woord en 
daad. 

b. dient voorafgaand hieraan het de door de raad bepaalde onderricht te hebben 
gevolgd, 
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c. wordt geacht binnen afzienbare termijn en rekening houdend met artikel 7 lid 1 
van de statuten lid te worden van de gemeente en 

d. is 18 jaar of ouder. 
4. In afwijking van lid 3 onderdeel d van dit artikel kan ook elke jongere van 13 t/m 17 

jaar belijdenis doen of de volwassendoop ondergaan, mits de ouders of verzorgers, 
die lid of vriend zijn van de gemeente, hiervoor toestemming geven.  

 
 

Artikel 14 - Heilig avondmaal 
1. Het heilig avondmaal wordt in beginsel eenmaal in de twee maanden gevierd. 
2. Als naar oordeel van de raad sprake is van ernstige ontregeling van de gemeente, kan 

de raad het vieren van het heilig avondmaal opschorten. 
3. Tot het heilig avondmaal worden toegelaten alle gelovigen die de vragen die zijn 

opgenomen in het daarvoor bestemde protocol bevestigend hebben beantwoord, 
behoudens diegenen die de toegang tot het heilig avondmaal is ontzegd. 

4. Jongeren mogen vanaf 13 jaar deelnemen aan het heilig avondmaal onder 
verantwoordelijkheid van de ouders of opvoeders. 

 
 
Artikel 15 - Huwelijk 
1. De raad bepaalt of inzegening van een huwelijk kan plaatsvinden in en onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 
2. Inzegening van een huwelijk vindt plaats tijdens een openbare eredienst, nadat de 

beide huwelijkskandidaten de door de raad bepaalde voorbereiding op het huwelijk 
hebben voltooid. 

3. Een huwelijk wordt ingezegend door twee oudsten. 
4. De gemeente zegent in ieder geval geen huwelijk in, in het geval er sprake is van 

a. samenwonen, 
b. gelijke sekse of 
c. dat een van beide of beide huwelijkspartners geen belijdend christen is/zijn. 

 
 

Artikel 16 - Ziekenzalving 
1. Ziekenzalving kan worden bediend aan een zieke, in het geval deze zieke lid of vriend 

is van de gemeente, of een kind is van een lid of vriend. 
2. Ziekenzalving wordt alleen toegepast op verzoek van de zieke. 
3. Ziekenzalving vindt plaats door ten minste twee oudsten. 
4. De gemeente wordt voorafgaand aan de ziekenzalving ingelicht om voorbede te doen, 

tenzij de zieke dit uitdrukkelijk niet wil.  
 
 
Slotbepalingen 

 
Artikel 17 - Slotbepalingen 
1. Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten. Daar waar de statuten 

en het huishoudelijk reglement elkaar tegenspreken, gaan de statuten voor het 
huishoudelijk reglement. 

2. Het huishoudelijk reglement kan alleen veranderd worden tijdens een algemene 
ledenvergadering als tweederde van het aantal aanwezige leden zich hiervoor 
uitspreekt.  

3. Een nadere uitwerking van artikelen in dit huishoudelijk reglement of de statuten kan 
worden opgenomen in protocollen. Een protocol: 

a. is openbaar, 
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b. wordt vastgesteld, onderhouden en zo nodig bijgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de raad en 

c. wordt na vaststelling door alle ambstdragers gehanteerd, tenzij de raad voor een 
specifieke situatie anders beslist.  

4. In weerwil van hetgeen betreffende de bijzondere instellingen in de artikelen 13 tot en 
met 16 staat omschreven, kan de raad in geval van bijzondere aard afwijken van 
hetgeen daarin wordt voorgeschreven. 

5. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking direct na vaststelling in de algemene 
ledenvergadering. De voorgaande versie komt daarmee te vervallen. 

 
 


