Baptistengemeente Amersfoort

STATUTEN VAN DE BAPTISTENGEMEENTE AMERSFOORT

NAAM, ZETEL, DUUR
Artikel 1.
1.
De gemeente draagt de naam BAPTISTENGEMEENTE AMERSFOORT.
2.
De gemeente is gevestigd te Amersfoort.
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de
zin van art. 2 van boek 2 van het burgerlijk wetboek.

GRONDSLAG
Artikel 2.
De gemeente heeft Jezus Christus als fundament. Zij belijdt de gehele
Bijbel als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en als het
betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij aanvaardt de Bijbel als
hoogste gezag voor geloof, leer en leven.

DOEL
Artikel 3.
De gemeente stelt zich ten doel:
om mensen tot God de Vader te brengen door het geloof in Jezus
Christus als Verlosser;
om haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden tot navolging
van de Heer Jezus Christus;
om de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze
te bevorderen met en door de Heilige Geest;
om dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de
geloofsgenoten.

MIDDELEN
Artikel 4.
De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
het houden van samenkomsten voor prediking van Gods Woord, gebed,
lofprijzing en bijbelstudie;
het bevorderen en bedrijven van evangelisatie- en zendings-activiteiten in
binnen- en buitenland;
c.
het geven van onderricht;
d.
het verlenen van pastorale zorg;
e.
het geven van diaconale bijstand;
f.
alle andere passende middelen.
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LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1.
a.

Leden der gemeente kunnen worden:
zij die op hun belijdenis dat zij Jezus Christus hebben aangenomen als
hun Verlosser en Heer, in de gemeente zijn gedoopt door
onderdompeling, en door de gemeente op voorstel van de oudsten als lid
zijn aanvaard;

b.

zij die in een andere geloofsgemeenschap op deze belijdenis zijn gedoopt
en door de oudsten aan de gemeente zijn voorgesteld, mits tegen hun
lidmaatschap vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren zijn
ingediend.
Het lidmaatschap van de gemeente eindigt:
door vertrek naar een andere gemeente met attestatie;
door schriftelijk verzoek daartoe van het lid;

2.
a.
b.
c.

door uitsluiting door de gemeente in een ledenvergadering en wel op
voorstel van de oudsten.

DE RAAD
Artikel 6.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

De leiding van de gemeente berust bij de oudsten, daarbij ondersteund
door de diakenen. Zij worden tezamen 'de raad' genoemd.
De diakenen dragen zorg voor de uitvoering van de diaconale taken
binnen de gemeente.
De raad bestaat uit tenminste drie oudsten en tenminste twee diakenen.
Indien een der oudsten de gemeente als predikant dient, hebben
tenminste vier oudsten zitting in de raad.
Indien het aantal oudsten of diakenen minder is dan in het voorgaande
lid genoemd, dient de raad zo spoedig mogelijk aan de gemeente een
voordracht te doen teneinde tot het vereiste aantal te komen.
Oudsten kunnen zijn gemeenteleden die tenminste twee jaar lid zijn van
de gemeente. Voor de oudste die voorganger is van de gemeente geldt
niet het vereiste om ten minste twee jaar lid te zijn van de gemeente.
Diakenen kunnen zijn gemeenteleden die tenminste twee jaar lid zijn van
de gemeente.
Omtrent de aanstelling van een lid van de raad besluit de gemeente in een
ledenvergadering op voordracht van de raad of op voordracht vanuit de
gemeente, met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
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8.

9.

10.
11.

Leden van de raad worden aangesteld voor een periode van drie jaar. Na
verloop van deze periode is het raadslid eenmaal voor een zelfde periode
herkiesbaar. Voor herkiezen gelden de in lid 7 genoemde regels. Een
raadslid dat wordt herkozen kan na afloop van de tweede periode
gedurende een jaar geen zitting hebben in de raad.
Het lidmaatschap van de raad eindigt door verstrijken van de termijn
indien het raadslid niet wordt herkozen, door voortijdig aftreden of door
ontslag, uitsluitend op voordracht van de raad. Een besluit omtrent
ontslag wordt genomen in een ledenvergadering waar het betrokken
raadslid de gelegenheid krijgt het woord te voeren, en met een
meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De raad is belast met de uitvoering van de besluiten van de gemeente.
De raad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. Voor het
verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot onroerende zaken
of het aangaan van geldleningen namens de gemeente behoeft de raad
voorafgaande toestemming van de gemeente in een ledenvergadering.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 7.
1.

2.

3.
4.

5.

Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad dit wenselijk
acht of op verzoek van tenminste tien leden, doch tenminste eenmaal per
jaar.
De uitnodiging voor de ledenvergadering wordt gedaan door de
secretaris, schriftelijk en aan alle leden. De uitnodiging wordt tenminste
twee weken voor de vergadering verzonden.
Alle leden der gemeente hebben stemrecht, met uitzondering van
degenen wie dit recht door de gemeente is ontnomen.
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering, tenzij in deze statuten of
in een reglement anders is aangegeven.
Een stemgerechtigd lid kan een ander lid bij een stemming
vertegenwoordigen, mits het andere lid daartoe een schriftelijke volmacht
heeft gegeven en deze volmacht voor aanvang van de ledenvergadering
aan de voorzitter van de vergadering is getoond.
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REGLEMENTEN
Artikel 8.
1.

2.

3.

4.

De gemeente kan reglementen vaststellen waarin nadere regels worden
gesteld omtrent de leiding binnen de gemeente, tucht, besluitvorming en
beheer en overigens omtrent hetgeen de belangen van de gemeente
aangaat.
Vaststelling van een reglement is mogelijk indien het reglement waarover
zal worden gestemd tenminste een maand voor de vergadering door de
secretaris aan de leden is toegestuurd.
Voor vaststelling van een reglement is vereist dat tenminste twee derde
deel der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich voor het
voorstel tot wijziging verklaart in een vergadering waarin tenminste
tweederde deel der leden aanwezig of conform het bepaalde in artikel 7
lid 5 vertegenwoordigd is. Indien geen beslissing genomen kan worden
omdat niet voldoende leden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe
ledenvergadering belegd op een termijn van minimaal twee en maximaal
zes weken. In deze nieuwe vergadering kan het reglement worden
vastgesteld met tweederde meerderheid der uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
De inhoud van een reglement mag niet in strijd zijn met de inhoud van
deze statuten.

FINANCIELE ZAKEN
Artikel 9.
1.

2.

3.
4.

De geldmiddelen der gemeente bestaan uit bijdragen van de leden,
collecten tijdens samenkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere wettige baten.
Het financieel beheer geschiedt door de penningmeester, die door de raad
uit haar midden wordt aangesteld. indien de raad zulks nodig acht, kan
zij een ander gemeentelid aanwijzen als administrateur, mits de
gemeente hiertoe goedkeuring verleent in een ledenvergadering.
De raad legt jaarlijks tijdens een gemeentevergadering verantwoording af
van het financieel beheer over het voorafgaande kalenderjaar.
De gemeente stelt jaarlijks een kascommissie in, die voorafgaande aan de
vergadering waarin verantwoording wordt afgelegd, de boeken en
kasstukken controleert.
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WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 10.
1.

2.

3.

De gemeente kan tijdens een ledenvergadering de statuten wijzigen.
Statutenwijziging is mogelijk indien het voorstel daartoe tenminste een
maand voor de vergadering aan de leden is toegestuurd.
Voor een wijziging van de statuten is vereist dat tenminste drievierde
deel der ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich voor het
voorstel tot wijziging verklaart in een vergadering waarin tenminste
drievierde deel der leden aanwezig of conform het bepaalde in artikel 7
lid 5 vertegenwoordigd is. Indien geen beslissing genomen kan worden
omdat niet
voldoende leden aanwezig zijn, dan wordt een nieuwe ledenvergadering
belegd op een termijn van minimaal twee en maximaal zes weken. In deze
nieuwe vergadering kan worden beslist met drievierde meerderheid der
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De artikelen 2 en 10 van deze statuten kunnen niet worden gewijzigd.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 11.
1.
2.

3.

Op een besluit tot ontbinding van de gemeente zijn dezelfde regels van
toepassing als ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging.
Indien tot ontbinding van de gemeente wordt besloten besluit de
gemeente zo mogelijk tevens over de aanstelling van vereffenaars. De
gemeente kan bij besluit de vereffenaars aanwijzingen geven omtrent de
bestemming van het batig saldo na de vereffening.
Indien de gemeente geen aanwijzingen geeft omtrent de bestemming van
het batig saldo vervallen de baten en bezittingen van de gemeente na de
vereffening aan de Unie der Baptisten Gemeenten in Nederland, gevestigd
te Amsterdam. Deze komen onder onmiddellijk beheer van deze Unie.

TIJDELIJKE BEPALING
Artikel 12.
1.

2.

In de periode tot 1 januari 1998 is de gemeente bevoegd om op voorstel
van de raad, met betrekking tot de toelating van leden en de aanstelling
van leden van de raad af te wijken van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en
artikel 6, leden 5, 6 en 8.
Op 1 januari 1998 komt dit artikel van rechtswege te vervallen.
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SLOTBEPALING
Artikel 13.
In alle gevallen waarin deze statuten of door de gemeente vastgestelde
reglementen niet voorzien beslist de raad.

Vastgesteld te Amersfoort, februari 2022

